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: ,Duşmanii ordinei Tncearcă pe 
toate căile să denatureze carac
terul acţiunei noastre. Ni se im
pută indeosebi lupta contra jida
nilor, ca fiind unilaterală şi ine
ficace! Dar nu este adevărat, că 
noi numai pericolul evreesc îl 
arătăm şi voim să-I stârpim. 

Acţiunea noastră se îndreaptă 
cu aceeaşi putere contra tuturor 
duşmanilor ţării, dar mai ales 
acelor trei, de moarte: politicia
nismul, evreii imbogătlţi pe spi
narea noastră, şi bolşevismuL 
Aceştia sunt cauza tuturor rele
Jor dela noi şi totodată piedeca 
schimbării În spre mai bine. 

Politicianismul, abuzul cu pu
terea statului pentru menajarea 

, intereselor proprii, este cea mai 
gravă boală a Românilor. Acesta 
face, ca la noi politica să se 
considere de o afacere, permite 
corupţia funcţionarilor, şi men
talitatea viciată de acest păcat 
crează atâtputernicia partidului 
dela putere, pentru care nu există 
lege şi interes al ţării mai mare, 
~,...,r.~'- '1"" ,.1 '.J 
~ .. , 

Acelaş pericol pentru consoli
darea ţării şi crearea unui spirit 
de mulţumire in ţară este şi ev
reimea. Aceasta a două boală a 
ţării româneşti s'a agravat ce-i 
drept tot datorită politicianismu
lui, dar nu este mai puţin ade

Azi 8ărbătore.'ite IU1J~ea înt.'3U('jă nasterea Jllântui-
} ., 

torului nostru 1::;1.18 Chrz·stos. (}j'{·stin/smul, ('are a făcut, 
ca lumea să uJungă la aceea :::;lare de progres ~i ci'Vi~ 
[z'zaţie, în care se află o?./, priu aceosta sărbătoare îşi 
arată în semnul cel mai grăitor dominafiunea şi supe
rioritatea asupra tuturor celelalttJ ?'eHgi'l', toate de origină 

" ompneQsca. 

Christo, Dumnezcu a coborât azi în mij'ocvl nostru 
pentru a vduce tunână ŞI,' pace onzertlre't. 
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vărat, că azi din ea se alimen- Aceasta trebue să o Împedecăm. 
tează şi politicianismul. Şi atunci Căci dacă ar ajunge în situaţia 
contra căruia să lupţi cu mai de a stăpâni, şi al treilea duş
mare putere; s'ar putea alege man, bolşevismul, tot prin ei, 
două drumuri pentru doborârea jidanii, ne-ar nimici. De cine şi 
aceluiaş duşman? Credem, că nu. 1n favoarea cui este făcut bolşe
Aceiaş cale va duce la nimicirea vismul şi în RU5ia? De jidani şi 
amândurora. pentru jidani!. Şi atunci ce ne 

meni păcătoşi, asupra celor mulţi. 
La noi ar fI stăpânirea străinilor, 
a jid anilor şi a ungurilor asupra 
noastră a Românilor. Dar de 
aceea am înfăptuit cu atâtea jertfe 
România-mare. ca să 00 lăsăm 
pradă pe mâna duşmanilor? 
Dacă regimul actual are un 

asemenetor păcat şi stăpâneşte 
prin ilegalitate, nu lnsamnă, că 
în dorinţa noastră de a vedea 
domriia cinstei şi a dreptăţii am 
dori să facem un pas înapoi şi 
să cădem jertfele unei stări şi 

In ce constă pericolul evreesc poate aduce bolşevismul? Nici 
In sine o ştim cu toţii: azi, stă- la un caz aciea nu, ce se nizuesc să 
pâneşte toate bogăţiile ţării, ex- o arate duşmanii noştri. Bolşevis
ploatând munca tuturor celoralalţi mui nu însamnă o dreptate pentru 
cetăţeni, mâine, dacă-i lăsăm curs cei mulţi. EI este stăpânirea prin 
Jiber, se joacă cu ţara cum va vaL I teroare a unui mănunchi de oa-

TOT TU 
Tot ce e bun In mine 
E prin Tine 
Stralucitor /isus. 

Orice Ţi-aş da 
Nu-i dar din avutia mea, 
Caci Tu ai fost acel ce-a pus 
Samânţa rodnica 'n 0lIor 
Şi· ogorul ai lucrat. 

Iar când Cevll eu Ţi-am adus 
A fost an dor ce lu Ţi-ai dat, 
Iot Tu Iisus. 

CATRE MARIA 

Maică preacarafă,' 
Sufietul meu, iată, 
Vine 
Catre Tine. 

Şi-apoi doar iertare, 
Şi-apoi doar uitare, 
Mie 
Că eu Ţie 

Ţi-am greşit a/'dată, 
SufletuL meu, iata, 
Vine catre line. 

CREDINŢA MEA 

Credinţa mea- i credinta Ia: 
Injrâl1f[e vecimcia. 
Pe-allarul Tau v,Ji aşeza 
De-a-pururea făclia. 

Atâta timp ctil voi trăi -
Şi diwolo de moarte -
In sufle tu-mi Tu vei ceti, 
Precum ceteşti fn carte. 

Străuechiie drepturi 
a]e Românilor aSUpri! Basarabiei. 
Moştenirea strămoşilor. - Jertfa şi erois
mul sublim al lui Ştefan cel Mare pen· 
tru apărarea Basarabiei. - Testamen-

tul marelui Domn. 

(Urmare· şi sfârşit). 

Vine CII tnchinare 
Cu dOlinţă mare: 

Regele Cazimir temându-se pentru 
Polonia, cere Sultanului printr'un sol 
să renunţe la aceaslă expedIţie. In 
acest scop' regele Polon îl prezenta pe 
domnul Ştefan ca pe un feodol (supus) 
al său. Sultanul primi pieptarul de piele 
de zibelină, bătut cu mărgăritare şi cu 
pietre scumpe pe care îl trimisese ca 
dar relelui Poloniei, dar arătă că iar 
fj greu să renunţe la expedIţie după 
pregătirile uriaşe pe care I-ea făcut. 
Promise totuşi "că va renunţa, în ca
zul când Domnul Ştefan îi va plăti 

Şi rasfoind-o vei ofia, tribut ca şi domnul Munteniei şi da;:ă 
Ca flori culese-al'dată, va da Înapoi Chilia". 

Cere 
Doar tăcere, 

Credinta mea;' credinţa 7 a Aceste ~911djtiunj. de pace putin 
In mine semă::,EJ?'·~~. J "7> ....... ·-~'-Io..J.lIU::.D..kSlPutin cinstite, cum erau, vedea 

/ ~ . / ~. solul teg~ ..... Martin .Choroz.icz. 
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mai păcătoase, cum ar fj bolşe
vismul. Puriticarea vieţii noastre 
publice va trebui să se facă fără 
a ne expune unor experimentări 
dureroase şi păcătoase, cari nici 
la alţii n'au adus tămăduirile 
dorite. 

Acestia trei sunt duşmanii, cari 
trebue nimiciţi şi impedecaţi a 
se întări, ca România să poată 
prospera şi să fie a Românilor 
cum trebue să fie. Ce va trebui 
săfacem, ca să ajungem la aceasta? 
Iată-ce: 

Să nu intrăm in nici Într'un 
partid, despre care vedem, că 
este o adunătură de interese 
egoiste şi de servitori a jidani
lor. Când VOI11 vedea oameni 
intr'un partid, că îl sprijinesc 
numai pentru că prin el au ajuns 
sau speră să ajungă la un os de 
ros, să şti m că nu~ acesta este 
partidul, care îi trebue României. 

Să nu alegem de deputat sau 
alt reprezentant al nostru pe acela 
despre care ştim, că umblă nu
mai după afaceri şi in loc să-şi 
vadă de meseria sa, voeşte să 
trăiască dill politică. 
,,~ Să 'arătărlf~cLÎ degetul pe slus- • 
başii statului necinstiţi şi să nu 
ne Închidem ochii, dacă ni se 
oferă şi nouă favoruri! Să nu râv
nim a ne Îm bogăţi din bunurile 
altora şi a statului; să aşteptăm 
numai răsp1ata muncii noastre 
cinstite. 

Să nu sprijim jidanul şi străinii 
atunci, când acelaş lucru îl pu
tem primi şi dela un român. 

Să nu dăm crezământ ori cărui 
tras-lm pins, care ca agent al bol
şevismului ar îndrăsni să 'vor
bească in numele sărăcimei şi ar 
incerca să ne ponegrească ţara r 

Făcând toate acestea va fj 
un semn că am recunoscut pe 
duşmanii ad'evăraţj ai ţării şi că 
luptăm cu inimă de Român pentru 
stârpirea lor. Aşa să fie! 

"v. P." 

- că cu nici un pret nu vor fi pri
mite de Ştefan. (Ion Dluglosz). 

Sultanul trecu Dunărea cu corăbiile 
şi "dură cinci poduri pentru orice 
lntârn olare", totuşi Ştefan nu se îns
păimântă de armatele ce năvălesc deo
dată Dr;n deosebite părţi asupra Mol
dovei. 

... şi azând toale bu::atele şi fânetele 
- .. spun cronicarii poloni - se aruncă 
asupra oastei Tătarilor de care se 
temea mai mult decât de ale Turcilor. 
Şi cu ajutorul lui Dumnez.eu îi strivi 
pe aceştia într'un măcel crâncen. Şi·i 
urmări pe fugari cu atâta râvnă încât . 
ucise mai multi din fugă decât În luptă. 
Cuprinşi de groază, fugarii îşi aruncau 
nu numai armele, ca să fie mal uşori 
la fugă, ci şi arcurile şi tolbele, şeile 
şi hainele, ca să scape fie şi nearmaU 
şi goi şi se aruncau în Dnipru, furioşi 
nu altcum". (Ion Dluglos). . 

Câte învătăminte nu trebue să tra
gem noi din îotelepcitmea şi vitejia 
marelui Voevod, care fu În vremea lui 
cel mai mare Doinn al creştinătăţii. 

Turcii îi cer restituirea Chiliei, Şi 
el totuşi nu o dă, ci primeşte un răz_ 
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I-acostea COD1uniSlDului. "Val 
Pericolul nenorocit al comu

fA' ~ ~ismului se întinde tot ma) mult 
~:) ~\ ,.n ~urop," . ~ . 
~?- -:--:~ ŞI ca o. lOVitura a soartei, toc-

mai acele ţări ce au recunoscut 
guvernul comunist din Rusia sunt 
primele contaminate. 

Anglia pe timpul socialistului 
Macdonald pe când trata cu bol
şevicii ruşi asupra modului de 
ajutof'are a Rusiei, drept recu
noştinţă aceştia trimeteau labu
rişti lor englezi celebra scrisoare 
Zinowiev. 

In Franţa, cum guvernul so
cialist Hariot a recunoscut gu
vernul actual al Rusiei. aceştia 
au trimis pe dezertorul francez 
căpitan SadouJ pentru a provoca 
revoluţia comunistă În Franţa. 

Analoage mişcări comuniste se 
Încearcă În jugoslavia, România, 
Polonia şi În special În Blllga
ria, unde are şanse să reuşeasd. 

In ultimul congres al Interna
ţionalei 111., Trotzky a propus ca 
comitetul de propagandă inter
naţională să fie subordonat Ma-

. relui stat major al armatei co
muniste ruse, pentruca astfel să 
aibă un cât mai mare rezultat. 

Dar chestiunea cea mai im
portantă pentru ţara noastră este 
că în acest congres s'a hotărlt 
ca toată atenţia comuniştllor pro
pagandişti să fIe asupra Româ
niei şi Poloniei, cari după spu
sele lor, sunt avantgarda comu
nismului îl Europa. 

Rezultatul s'a văzut: ]n toate 
oraşele României s'au răspândit 
mamfeste incendtare comuniste. 
Aceste manifeste sunt in· special 
publicate in limbile minofltare 
pentru a redeschide ura acestora 
contra a tot ce e românesc şi 
a-i face astfel să pornească la 
revoltă. 

Publicul conştient. trebue să<şi 
dea seama de acest grav pericol 
şi să predea imediat autorităţilor 
mamfestele găsite şi să denunţe 
pe instigaton căci contrariu se 
expun a suferi rigorile nesoco
tinţei acestor sfaturi şi ca atare 
vinovaţi de o vădită complici
tate 'contra statul ui. 

De altfel guvernul, văzând pe
ricolul ce prezintă pentru stat 
aceste provocări la dizordine, va 

bolu gronnlc. aşa CUm a fost cel dela 
Valea Aibă (188~) unde a pierit toată 
nobllimea română rezistând crâncen 
şi au luptat chiar şi copii, formând 
aşa zisele "căpltânii de ingeri", care 
piere au eroIc sub ochiul umezit de 
lacrămi al Voevodului 1). 
Ştdan cel Mare a inteles că Ură 

Basarabia, Moldova nu poate să aibă 
independenţă, caci la 1848, Martie 8. 
scria Senatului Veneţian, următoarea 
scrisoare care pentru hoi ar trebui să 
fie un testament: 

"Nici nu vreau să spun de ce folos 
este acrastă ţară a mea pentru Creş
Unătate, socotind că ie de pnsos, căci 
ie lucru ştiut bine de toti, că le zid 
de aparare al ţării Ungureş!i ,i al 
ţării LE' şe şti • • 

"Şi, tu ce priveşte aceste două Crăii 
afară de aceasta, fiind împiedecilt Tur
cul cu mine de acum patru ani, au 
rămas mulţi creştini odihniţi". 

"Deci ca la Domni creştini şi cu
noscuţi creştini alerg la Innălţimea Ta, 
cerşind ajutorul vostru ca un creştin 
ce sunt, pentru păstrarea acestei tări 
a mele de priinţa creştinătăţii. Şi fă
găduesc ci orice dar şi ajutor îmi 
vt'ţi fi dat, ti volu răsplati pe multe 

lua cele mai severe măsuri de 
reprimare. 

Durere insă, că ne considerau 
şi in unele părţi ne 'mai consi· 
deră şi azi periculoşi statului şi 
pe noi fasciştii, cari singuri am 
putea fi de folos staiului în mo
mentele de faţă. Prin disciplina 
noastră, prin jertfa de care sun
tem capabil i, suntem o strajă 
neadormită în serviciul României 
şi dacă ne-am putea mişca liber 
aceşti derbedei comunişti nu ar 
mai putea nici crâcni. 

r-:-
Ori cari ar fi insă măsurile 
luate de guvern, noi cerem 
cu inzistenld să se întroducÎI 
pedeapsa cu moartea pentru 
aceşti derbedei şi să fie 
executaţi pe pieţele publice 
în văzul tuturor, ca exemplu 
celor ce vor mai îndrasni să 
propage asemenea idei şi 
ori- cari altele ddunătoure 

statului. 

Dacă aceşti turburători a-i or
dinei publice ce se intitulează 
"comunişti" uzează de toate mij
loacele pentru a provoca dezor
dinea, mişcările lor trebuesc re
primate cu toată vigilenţa şi cei 
prinşi tn vădită vină, executaţi 
fără milă, cum s'a întâmplat in 
Estonia. 

Numai astfel vom putea scăpa 
România de căderea in prăpastia 
ce încearcă a o săpa cu ajutorul 
Ruşilor comunişti noştri. 

C D. Cdldraşi 

COMUNICAT. 
~"';-"""'--"-~"-~"'-""'.F."-~lI""""'_" • 

.le aduce la cum/şţ7Hfa diur 
acţionari ai "Băncei Romll
ni/or" Societate a110111m6 co
mercială şi industrială că adu
narea generală fi~ată pentru 
:::siua de 14 IJecem'lJrie s'a amd
nat pentru data de 25 Ianuarie 

La intrunirea fOlldatorilor 
şi acţionari/or din 14 Decem
'lJrie s'a constatat că se,,"tarea 
actiunilor se face cu rezultate 
iltbucurtitoare, dar i1' urma de~ 
fectuosităfei mijloacelor de co
municaţie nu s'atl reprimit toate 
"Prospectele U trimise la depăr
tăr; mai mari pentru subsrierea 
acţiunilor. 

căi când Îmi veţi porunci şi veti avea 
nevoe împotriva necredincioşilor şi 
unde vă va fi porunca fără zăbava. 
Afară de aceasta, Innălţimea Ta va 
face un lucru foarte vrednic de laudă 
ajutând un Domn creştin". 

Ceeace cer acuma, e aceasta căci 
sunt sigur că Turcul iarăşi va veni 
impotriva mea, În vara aceasta pentru 
cele două locuri ale mele Chilia şi 
Cetatea Aibă care-i sunt foarte cu su· 
părare. Deci int'raceasta vreau să fiu 
ajutat astăzi; căci vremea e scurtă, 
nu ne îngădue a lua alte măsuri mai 
întinse. ŞI fnnăltimea ta te poţi gândi 
că aceste două cetăţi sunt toată Mol
dova şi că aceste două locuri sunt un 
zid pentru Ţara Ungurească şi Ţara 
Leşească. Afară de aceasta eu zic şi 
mai mult: că de se vor păstra aceste 
cetAti, Turcii vor putea pierde şi Cafa l

) 

şi Crâmul şi va fi uşor lucru. Dar 
chipul cum s'ar face nu-l spun, ca să 
nu mă intind prea mult la scris, dar, 
când veţi porunci, o să-I spun". 

Cuvintele marelui Domn Ştl"fan, ca 
cele douA cetăţi basarabene Chilia şi 
Cetatea Albă sunt Moldova toată, ar 
trebui scrise azi cu litere de foc in 
casele romineştl pentru a aminti tutu--

De cât~ ori, În modul cel mai bar
bar ne maltratau şi ne batjocureau Un
gurii numindu-ne sau mai bine zis 
poreclindu-ne "valahi", iar noi blânzi 
de fire ce-am fi putut face, decât să 
purtăm din greu sarcinele ce ni-le 
apăsau, să suferim răbdând aceste 
batjocuri, şi ce puteam face căci dacă 
vreun român, mal, crâcnea vreun cu
vânt, a doua zi şi era dus în puşcăria 
din Seghedin sau Vaţ. Şi câti din bunii 
români nu au zăcut În puşcăni, pe 
bună dreptate. 

Dar bunul Dumnezeu a ştiut să 
bată, cum numai EI ştie, pe cei ce ne 
erau duşmani de moarte. Steagul ro
mânesc a fost biruitor, cel ce a jucat 
desmierdat de adierea vântului, pe 
palatele şi parlamentul din Budapesta. 
Visul strămoşes,: ne era implinit. 

De atunci şi până azi, au trecut 
nişte părechi de ani, e timp lung şi 

ce durere că bietti Români în unele 
comune tot erau subjugati, nu ungu
rilor cari şi-au pierdut pienele, ci 
şvabilor cari de dragul nostru nu au 
incetat nici azi a ne numi '1 valahi". 
Poate fiind-că Î-şi au toate drepturile, 
să vedeti numai: 
. Prin luna Noemvrie (În' toiul iernei) 
a fost transferat în comuna Gutten
brunn, plasa Lipova, notarul Gheorghe 
Petroviciu, un bun român, care spre 
Cfa mai mare a sa mirare, a aflat 
registrele conduse în limba germană. 

(A se şti că antecesorul, IOSif Geisz, 
era german de naţionalitate). 

Emblemele 't ării, în loc se fie În
rămuite şi puse pe părete, erau găsite 
toate prăfuite pri n nişte locuri dosnice, 
iar birourile nici nu asemănau a bTouri, 
căci chiar şi Portretele M. L.or Rege
lui ~i ia . hlg:ll~l li] IOl. se !!e f ,'''' 

pe păreti, erau tot invălufte şi date'n 
grija prafului, iar În unul din fiocurile 
mesei se aflau şi până acu nişte deco· 
ratii nngureşti (serac de capul lor 
poate figurau ca suvenire?) E lucru 
fIresc că notarul nou venit dl Gh. 
Petroviclu, nu era bine văzut de şvabii 
săteni ŞI mai ales când au vazut aceştia 
că se făceau Inscriptiile româneşti 

chiar şi prin coridoarele primăriei, 

când au văzut pe părete Emblemele 
Tării Româreşti, ba ce sgomot mai 
faceau in şedinţa reprezentanţei co
munale când bravul notar român, le-a 
declarat rece şi sus, că de-acu 'nainte 
toate registrele se vor conduce in 

rar că Basarabia e necesară pentru 
apărarea Moldovei, pentru existenta 
noastră ca Stat, pentru stăpânirea del
tei şi pentru libertatea de navlgaţle 
pe Dunăre. 

Chiar dacă ea n'ar fi românească 
cum este, chiar dacă n'ar fi trup din 
trupul nostru şi inca ar trebui să fa
cem toate jertfele pentru a O avea. 
Dar mai ales când este pământ stră
moşesc de mit de ani, apărat cu atâtea 
jertfe şi vrednicie, 

Să nu uităm că stăpânind B;lsara
bia, stăpânim Dunărea, fiind stăpâni 
pe drumul nostru către mare, pe Du
nărea pe care strămoşii o socoteau 
sfântă. 

,.,." .. " 
Vorbe înţelepte. 

Marile tncercări doboară pe cel 
slab şi oţeleşte pe cel tare. 

Safia 
* 

DacA eşti superior, dovedeşte prin 
suflet, cu credinţă curată, nu prin 
putere, - că e laşitate". 

Octavian [sac. ., 
1) Episcopul Ioan Dluglol, Istoria Polonici 1) Cetatea genovezl pe matul Mirel Negre Puterea dA omului ordinar dinţi 
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româneşte, Iar ei, şvabi pofticioşi pre. 
tinjeau şi strigau a se conduce şi'n 

nemţeşte. Ba În şedinte încă, strigau 
În limba lor Mnicht sprehn valah/se, 
nur deitse". 

Puţini români din aceasta comună 
şi din comuna tnvecinaUI, Zabrani, 
cari aparţine tot acestui notariat, mal 
spun Că el nu au simtit încă, bucuria 
desroblrei, fjindcă nici pământ mă..:ar 

nu li s'a dat, aşa că sunt .~Iugi pe la 
şvabi cei ce ii batjocuresc. auzind cu 
urechile cum le tot zic" valahi". Aceşti 
români, iubitori de dreptate şi deştep
titi din somnul Întunericului, au făcut 

septă mâna trecută O cerere către dnul 
Ministru al Agriculturei cerând a li se 
da pământ. Iată continutul acelei ce
reri, din cuvânt În cuvânt: 

Domnule Ministru! 
SubsemnatH roman!, aparţfnători 

notariatului cercual din Quttf'nbrunn 
judeţul Timiş-TOfontal (Banat), cu 
supunere şi umihntă Vă aşternem 

umilita cerere care este următoarea: 

Sub domnia Habsburghică, subsem
naţii români, nu am putut să ne des
voltăm, din cauza că e~am cu toţi ro
mânii, hulit! şi huiduit! de cei mal 
mari duşmani ai noştrt, de ungurii, ce 
căutau cu orice preţ să ne şteargă 
de pe suprafata pământului. 

Bunul Dumnezeu, iubitor al româ
nilor, a dat lovitura puternică Ungu
rilor, îu anul 1919-lea, când a răsărit 
mândrul soare românes.c şi când do
robanţul a venit, se ne scape de ju
gul secular. 

Infăptuindu-se dorinţa tuturor ro
mânilor, am crezut şi am aşteptat ca 
şi noi cei lipSiti de pământuri, să fim 
împro.prietăriti, dar cu toate că suntem 
luali III tabluillllt: U(: I!npropffeflhirtr; 
nici până azi nu ni s'a dat măcar o 
brazdă de pământ, - aşa că românii 
aparţinători acestui notariat, toti sun
tem servitorii şi sclavii şvabilor din 
localitate, cari şi azi mai ştiu se ne 
batjocureascd numiodu-ne "valahi". 

Credem că este timpul, se cerem 
dreptate, acu, după cinci ani de în
cht'gare a aşteptatei Românie-Mare 
şi să Vă fugăm domnule Ministru, a 
dispune ca şi noi subsemnaţli, se fim 
împroprietărit!, să nu mal flDJ slugile 
străinilor, ce ne baljocuresc şi ne este 
ruşine când ştim că, < 

"Avem munţi cu aur plini 
Iar noi slugi pe la străini." 

Crezând că domnul Ministru al Agri
c~lture! şi Domeniilor Va ,ti să ne 
facă dreptate şi nouă, ca şi celorlalte 
milioane de români din ţară, strigăm să 
"Trăiască Guvernul Brătianu, infăpr 

tuitoml României-Mari, Trăiască Dom,· 
nul Ministru al Agriculturei şi Do
meniilor. 

Guttenbrunn. Ia 4 Decemvrle 1924, 

(Urmeaz(J 6f) tsclJlituri a romtlnilOf .• 

... 
Suntem in crezul că Domnul M·< 

nistru le va asculta rugăminte:t şi r," 
întrebăm unde duce patriotismul ace <" 

tor şvabi ş.i că autorUăţile ce cunoştinta 
au despre acestea. " 
~ ....,....... ...·4..... d W""", ~.--..., 

o FATA 
. Cu cati feciori în sat la horă 

Pe inserate am jucat, /. 
Pe tine te-am ales Ioane; 
Ci tu mal bine te-al purtat. 

Dar intr-o SlIră la o clacă 
Aşa de rAu mal strâns la piept.. 
Că mama de-ar şti cum a fost, 
M-ar bate ca te mai •. ,tept .•• e,. A. BI.triJ:... 

_._-~--

~ 

J ~~, ""-'C~nzurat: PrefecturA judeţUlUi. - -.-....... I-~ 
· ... ' .... 77 _' =iiiiiii_~ ? , 2 ; 
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Ordinul se execută! 

Copiilor de şcoală in oara de re
t:gie de sigur că şi azi - ca şi nouă 

de demult - le mai spune bătrânul 

preot cu glasul blând şi evlavios, că 
precum păstorul care-şi păzeşte turma 
de toate fIarele, o iubrşte şi plin bând-o 
prin iarba moale şi mătăsoasă, o des
meardă cu cântecul fluerului, tot aşa 
şi trimişii lui Christos, păstorii oame
nilor, sunt ei, sfinţii preoţi acăror 

chemare este a-şi iubi poporul, a-I 
sfătui, şi a-I indruma pe căile bune 
şi sănătoase precum şi prin predici 
dese a-I învăţa spre bine, deslipindu-I 
astfel de orice rău ce I'ar înconjura: 

Nu ştiu dacă treburile sunt ast
fel. Ştiu ·Însă că preotul Vicenţiu 

Radu, păstorul din fruntaşa comună 

Satchinez. i-şi incassează birul cu 
execuţia. Pur şi simplu face un tablou 
pe restanţieri şi t-I trimite nobrului 
comunei spre incassare, iar dacă acesta 
ar refuza primirea tabloului, se adre
sează domnului Primpretor de plasă, 

care dă ordin ca birul să se incasseze 
pe cale execuţională, şi ordinu-i ordin 
nu-se discută. Ce este mai trist însă, 

este că funcţionarul însărcinat cu exe
cuţia birului, a făcut licitaţie iutre altii 
şi la fruntaşul comunei Traian Văcă
rescu, un bun român, care nu se ştie 

din ce ca.uză nu era bine cu preotul. 
La licitaţie a mai sosit şi o patrulă 
de jandarmi, car! impreună cu func
ţionarul administrativ, au plecat prin 
sat unde au făcut licitaţii vânzând 
oamenilor tot ce s'a sechestrat pentru 
bir, pentru preotul Radu din Satchinez. 
Am vrea să ştim ce resplată a avut 
acel funcţionar pentru aceast~ sârguinţă. 
Domnul Văcărescu are euvântul! 

:: 

ONORATI CETITORln , 
Am mai amintit in coloanele 

acestui ziar că noi nu facem 
deosebire între Români, facă ei 
parte din oricare partid politic, 
urmeze oricare religiune creştină, 
numai să fie Român bun şi cin
stit. Nouă ne este drag la fel 
Basarabeanul, ca şi Olteanul, 
Dobrogeanul ca şi Ardeleanul etc. • 

Mai departe, iubim pe fiecare 
Român dela VIădică până la 
opincă, şi-l pnţuim pe fIecare 
dacă îşi face ddtorinţa fără deo
sebire că este ministru ori ser
vitor, tocmai pentru aceea rugăm 
să nu se supere pe noi nimcnea 
atunci când atacăm pe câte un 
păcătos fie el prefect, preot, ad
vocat, medic, învăţător, irginer 
comerciant, pretor etc., fIIndcă 
noi nu atăcăm pe toţi cei de 
tagma celui păcătos ci numai pe 
el singur, şi aceasta o facem cu 
intenţlUnea ca "să se îndrepte 
şi să fie viu" crezând că acea
sta o doresc şi toţi semenii lui 
cărora numai cinste nu le face. 

Aceste lucruri le mai amintim 
~i acum, fiindcă mai in zilele 
trecute ne spunea un domn pleot: 
• fiţi buni lăsaţi preoţii tn pace" 
iar un domn medic zicea că 
suntem un "ziar revolver· t un 
domn farf1)acist că suntem "rău
tăcioşi" . 

Apoi vedeţi, noi nu suntem 
n'Cl una, mCl alta, ci suntem 
prietenii tuturor celor buni şi 
duşmanii tuturor celor răi, fie 
aceia oricine ar fi ei. Că even
tual atacăm pe unii mai mult de 
cât pe alţii, depinde dela infor
maţiunile pe cari le primim. Nu 
fdcem nici o deosebire intre răi 
şi răi, dacă am putea i-am arde 
pe totf pe rug! -, 

Ne-ar plăcea apoi- dupăcum .. -
am scris de atâtea ori - să pu-
tem inregistra 'n fiecare număr 
de ziar fapte bune, frumoase, de 
laudă, dar nu ştim. nu face ni
menea fapte de acest fel t ori 
oamenilor le mai place să co
munice numai faptele cele rele? 

Noi nici pe creştinii, ctlri sunt 
buni patrioţi, nu-i urîm, ci sun
tem şi vom fi totdeauna drepţi 
faţă de ei, altfel stă însă lucrul 
cu jidanii, pe cari 11 învaţă legile 
lor bisericeşti să omoare pe cel 
mai bUl!i dintre goimi. 

In contra lor trebue să 
ne aparam, dacă' este nevoie 
chiar şi cu mijloace ilegale, căci 
ei ne periclitează eXIstenţa ca 
neam, tară şi creştini. 

Vom lupta deci contra loC pe 
toate terenele, dacă este posibil 
numai cu m1jloace legale, şi sun
tem siguri, că ar fi prea de{jjuns 
m'jloacele legale, dacă n'ar avea 
ei la spate proptele tuturor re
negaţilor şi a necinstIţI lor nea
mului nostru. 

Datorinţa noastră este deci să 
luptăm şi contra proptelelor lor 
cel puţin aşa de mnlt ca ŞI con
tra lor şi să fie traşi odată la 
răspundere aceşti indivizi, cari 
indirect sapă la temelia ţă
rii prin demoralizare, prin dis
preţ faţă de tot ce este româ
nesc şi prin tot felul de afaceri 
murdare, păgubitoare neamului, 
coroanei şi bisericei. 

• 

ş : 
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8~icuiri ~in ~octrina nalinnată fascistă ~in România. 
lor naţionale isgonite sau masa
crate. Agresiunea se indreptă suc
cesiv apoi impotriva Finlandei, 

XX. 
Veninul adversarilor nu poate 

dărâma realităţile istorice. 
In lumina acestor realităţi noi 

afirmăm, că azi, . ca şi in zilele 
cari au succedat marei revoluţii, 
naţionalismul a rămas normă de 
conducere a popoarelor. 

Este singura care pare a avea 
temelii indistructjbile, fiindcă se 
bazează pe un crez tot aşa de 
temeinic, ca şi existenţa tnsăşi 
a naţiunilor. 

Că presa internaţionali stă a 
falşificat istoria, evenimentele ră
mân ,aceleaşi şi faptele ca şi în
văţămintele, care se desprind din 
marea revoluţie franceză, identice. 

Printr'un lent proces istoric, 
azi tuturor alcătuirilor - se su
prapune aceia, care işi are te
meiul în commasarea şi convie
ţuirea acelora, care, au aceeaşi 
limbă. aceleaşi moravuri, aceleaşi 
aspiraţiuni naţionale .. 

Ce valorează preferinţele "nou
lui imperialism" presei şi agen
ţilor săi impotriva realităţii. De 
geaba se agaţă cosmopuliţii "im
perialişti" de marea revoluţie 
franceză. S'o lase 1n pace! 

Ea n'a distrus graniţele (cum 
vor ei s'o facă), ci dimpotrivă 
le-a întărit, proclamând dreptul 
popoarelor de a dispune de ele 
însăşi. Cu aceasta marea revo
luţie s'a consfinţit insuşi princi
piul sfânt al naţionalităţii. 

nu poate fi, decât eminamente Estoniei. României, Poloniei, Ja
pacific. Când tn Italiaa venit la gu- poniei şi chiar al Letoniei care 
vernământ Fascismul, toţi adver- le era amică. 
sarii ţipau, că venirea acestuia Scurta durată a regimului bol
la putere, inseamnă război, ba şevic în Ungaria (aproximativ 3 
a evitat pe toate căile isbucnirea luni şi jum.) încă a fost suficentă 
lui, tranşind pacinic conflictul pentru a da răgaz sceleraţilor 
său cu Serbia. din capul ei să atace rând pe 

Să vedem acum, dacă bol- rând Cehoslovacia şi România, 
şevismul (pe care azi presa Că au mâncat bătaje şi au fost 
semită dela noi are tupeul să-I puşi pe goană de cei cari işi 
prezinte ca regim pacific) a avut apărau frontierele, asta e altceva. 
aceeaşi atitudine. Rămâne stabilit pentru minţile 

Inceputurile aventurei comu- sănătoase, că bolşevismul a in~ 
niste părea să însemne pace, semnat dela inceput in Ungaria 
Dar curând după aceea s'a vă- ca şi În Rusia, răsboi, ruină, te
zut că bolşevismul. inseamnă 1n roare,Rămâne pe de altă parte sta
cel mai inalt grad teroare şi mi- bilit, că Fascismul, antiteză a 
Iitarism În interior şi război in comunismului, a insemnat şi în
afară. Spiritul agresiv al acestor seamnă in Italia ca şi În Spania 
şarlatani interesaţi şi criminali pace. ordine şi prosperitate! 
s'a demascat mai curând de cum Istoria nu se scrie cu minciuni 
ne aşteptam. Rând pe rând fură ci cu fapte. Ori faptele sunt con
atacate cu armele Ucraina, Cau- tra bolşevismului şi pentru fas
cazul şi Armenia, care fură si I cism, forma noud şi victorioasd 
ocupate milităreşte, iar guvernele a naţionalismului mântuitor. ....... . .. • IF II' $ b 'nan M ....... "$ '.' U1 • 
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Oându-mi tese iar lco 
Tristulai meu dor, 

Palidă veghezi pe gânduri, 
Singură 'n prid\lor. 

Şi striibati cu ochii zarea 
Pănd 'nt,'un târziu, 

In amurgul trist de toam/"! 
Ma aştepţi sd viu. 

Iar cum noaptea se coboara, 
Lumea 'ntunecând, 

Pe obraji, din ochi. iti pică 
Lacrimi, tremurând. 

AL. T. STA"l ,·~-r!.'i, 
............. ...,.".,_ ... ,. ........ .., .. ___ • ... __ .... __ N· ..... _--.... ...... _1""" •. ".... 

CRONICĂ LITE ',; A l-i !>'. 

A'. T. Stamatiad: 

Din trâmbiţe de 
P o ez ii *) 

Cu o imagine necesară, aCl~ .. ~t& " 
treia ediţie a poemelor dlui Sta;;~,' ::J~, 

poate fi privită ca un evenimr';,;~t 
importanţă sacră a unei nunţi (!, ,:ijT 

Muza d-sale merită acea::.tă să::;i <:;

rire pentru statornicla-j dovedit~, Co· 
nicarul se înduioşează: insA. fer;'" ':J 

unanimă n u·l aba te dela obicl:': :.: ( 
cercetează foaia de zestre spir,t" 101 

şi prinde taina a..:es!ei festivităţi. 

Poetul AI. T, Stamatiad e UnI'l ".; 

cavalerii gărzii aotisămănătoriste CUl! 

răzbind prin şirurile atâtof Vf-r~ ri('<1.

tori de contrafa ceri rustice, it' t:" SI 

steagul poez.iei deasupra vechilor :l,· 
stioane. EI a pus pasiune şi de'0(t; 

în această misiune şi versurilt IU; 

mărturisesc; adeseori, acea mâi,v;f' 
ce se vede ca un mir onctuos :;c 
frunţile celor aleşI. Poema lui e- ;,1 
majoritatea cazurilor o togă sole!":!)', 
pe care poetul o imbracă la fe, ,.,' 

Insăşi marele răsboi încheiat, 
ce a fost altceva decât răsboiul 
naţiunilor? Intre altele, şi unita
tea noastră naţională este opera 
acestui răsboi. Ca o consecinţă 
similară marei revolutii din acest .~~ .. ___ ...... _ ..... __ ~~..;.,;.:.,.-+_ ...... --_ ............ ----.... _-~~~~~~~~~~~~~i~" 
rAsboi, naţiuni nouT S'atÎ or'gânTzaT vale sonQre ca perioadele vibrante dh~ 
după principiul naţionalitătii, in unui orator inspirat. Poezia Jui aduC"c 
hotarele lor naturale, cum sunt: aminte de ceta~e spune Maurras ,!( .. 

irlandezii, cehoslovacii, jugoslavii spre France câ.od il consideră rep:c~ 
polonii, fjnlandezÎÎ t estonienii, zentând traditia oratoricA a poe;;.:~l 
letonii. albanezii, egipti~nii arabii franceze, 
georgienii, armenii şi ucranienii. Evident la noi nu se poate vorbi 
Acestea din urmă, şi-au perdut de o astfel de tradiţie. In marea ei 
libertatea subjugate fiind cu ar- .. parte, poez.ia noastră a practicat fl'"-

mele, de către acdeaşi bande torfsmul gol care poate fi privit :;;: 
cosmopolite, a căror plenipoten- un surogat oratorle. Din vechi, de $'_ 
ţiari aveau cinismul să se pre- gur Ia Grlgore Alexandrescu, am putei' 
zinte tn 1917 la Brest-Litovsk, aibui acest fllon şlefuit al spiritului 
generalului Hofmann, cu dezide- oratorle. Şi nu peste tot. Apoi d:n 
ratul: Dreptul popoarelor de a când în când la Macedonski. Stamh-
dispune de ele înseşi. Dacă ar fi tiad excelează în acele poeme ampl'C', 
rămas aplicarea acestui sfânt fragmente de romane pasionale C~ 
principiu uma!! drept şi nationa- nişte capitole de elocventă lirică, ta 
fist in mântle acestor uzurpători care poetul se confesează. Căci est .... 
criminali, vicleni şi perverşi, de locul a spune: AI. T. Stamatiad este 
sigur că nimÎca nu s'ar mai fj mai ales un erotic. Ard În sângele lui 
ales de micile popoare din jurul pasiuni meridonale. 
câmpului lor de operaţiuni, care Apoi trebuesc distinse aparte, cele 
este Rusia de astăzi. trei interpretări pe care le dă din 

Dar providenţa a voit altfel, şi odele lui Horaţiu. Adaptările pe cari 
astăzi atâtea naţiuni noui se bu- CROITORIA DE DAME şi-le fogă.due, dovedesc O iscusită pă-
cură de viaţă şi de libertate. Iată ___ trundere şi pun in valoare adânca 
cum evoluţia a lungi secoli duce ELE N A NEG U Ş ŞI C L O V A N AM. melancolie a poeziei horatiene. E ceea 
la naţionalism. Principiul naţio- ce ar trebui făcut CU autorul odelor 
nalismului fascist nu este legat ... pentru a isbutl o încetăţenire a lui. 
nici de religie, nici de regalitate. Şi ca o a treia dimensiune 'a îosuşiri'" 
Şi una şi alta le sprijinim atâta A RAD .. STRADA TURNULUI (LOVARDA) N-RUL 3. lor acestui volum, să amintim {te 
timp, cât se adapă la principiul acele poeme nervoase şi reuşind să 
naţionalismului integral. _ O Ă creeze atmosfera halucinantă, de vise 

Căci pentru noi naţia şi ţara C NFECŢIONEAZ : bolnave, de feerii incendiare ):a in 
stau mai presus de orice. "Palatul cu şapte coloane", .,"",Pe eta-

Unii flutură mereu ideea, că COSTUME, PA L Ta AN E. MANTALE TAlLLEUR iera roză, pe etajera nea~ră", sau . 

naţionalismul ar fi răsboinic. ŞI ORI CEL U C R U "Visuri bolnave" care rămâne ,una 
Noi susţinem dimpotrivă, că a IN ACEASTĂ BRESLA, din cele mai Impresionante poeme din"-

f ' ţ' }' PR EC U M Ş/ UNIFORME PENTRU ELEVE 1 na IOna Ist şi aţi Îubi naţia cu noua poezie ram!t1ească. 
ad~vărat, 1nseamnă a o ocroti şi _'--' Perpessicius, 
fen de distrugere, deci şi de --
războaie. Naţionalismul in lumina 
aceasta (singură care e veridică) 

EXECUŢIE IREPROŞABILA ~ PREŢURi EXCEPŢIONALE. II .) Editia III-a. "Bibli~teca pentru t~ 
_ Nr. SJ,OO-900 bls 1924. .-
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• unIre la isbândă. inconvenientul de a scăpa din nurnă
rulecelor ce s'au distins, pe vre-unul 
care s'a Învrednicit de pilduire şi de 
recunoştinţă. 

e-i Dnul nu-I putere ... Unde-s 
-", ; _lcrea cn:şte şi duşmauul nu ln-
~~";;_~t~~4i, 

i :1 c: (1. ,1 pierde timpul cu o întro
:l~c",,: '11;' Iă, voiu trece dea dreptul 

Răspunzându-ne le acest apel, veti 
face un preţios serviciu neamului, Bi
S&l'ice şi literaturei noastre pastorale. 

Al SI. Voastre devotat frate: 

jidanii pertractează chestiuni de afa
ceri şi storc poporul de avut prin 
speculă fiindcă În ţară nu mai este 
nimenea cine să le pună piedeci. 
Odată acăţăratl Într'o situatie ei nu 
mal dau Îndărăpt Imi aduc perfect 

::~'::j, Il! cuprinsul acestei frumoase de bine aminte când după unire, în 
~;,; ,1')' ",meni de bine, multi pa- haosul acela, atunci când nimic nu 
"," 3,jo ,~"ati, cum tot astfel există mai era la locul lui, jidanii cum au 
;" l: 'li", :':'Ade de topor. Dela un timp profitat de această ocaziune şi cum 

Preot D. VonigQ 

Redactia "Luminătorul" 
Timişoara I. Sf. Gheorghe 4, II. 

.. 4""'" . ..- 4 .. 

R Ă V A Ş E. 
• ,<r, il (1(; l~"depărtat - sau cel putin şi-au umplut buzunarele prin fel şi 
", .", '1] afl at lucrurile - ştiu că fel de afaceri necurate. In afară de 
~i"r, fi:" iranţe; de care am dat orice, dacă în tară undeva se desco-
ce V'o ':. 'tlprisoslntă, în mijlocul pere un complot, inItiatorii trtbue să Din Nădaş (jud. Arad). Sub a-
I- . Li ::, ,,;vârt şi trăesc mulţi indi- fie jidan!; dacă se săvârşeşte un aten- cest titlu a apărut în "Vointa Popo-
;: r~ \1,' ,;;t'ţi dintre aceia cărora noi tat trebue ca el să fie pus la cale de rului" Nr. 48, fără Iscălitură o dare de 

,", ~i;,ll ;-ine, i:H ei nu contenesc unul din fd lui luarI; iar dacă se seamă despre trecerea credincioşilor 
'1" ;. -1; o) a submina la temelia po- dovedeşte că uu funcţionar a fost gr. cat. din Nadăş la religiunea gr. 
,'", 'I' ". "Ln, muncitor paşnic ŞI in abUZIV cercetând cauza în cele din ortodoxă. 

",~, ,':1 dornic de a trăi în ar- urmă se descopere că abuzul l'a s11- Deorece din partea llustrităţii Sale 
;i,1 e ci' ;,r cietatea care-l Încunjoară. vârşit ftind pus la cale chiar de unul Episcopului nostru gr. cat. de Oradea 

,lD!'ill' tA presă" - foarte potri- din neamul lui Iuda. Ma~e subsemnatul am fost delrgat, 
" ' '1,1, i" ,. '" de presa cu adevărat ro- Se mai ştie că dela unire incoace caşl asesor consistorial şi misionar 
;, . ,";'.'.,; "se ~trădueşte şi mun~ la noi evrei invadează ca in ţara do" dicezan să inspectez cazul am eşit 
(d',,' .... i!, r,puten pentru a imprăştia larilor. Din toate părtlle lumii, de unde deci in fata locului fn Nadăş, unde 
- ·,)'t1!' li! adrtsa românilor şi pentru sunt isgoniţ;, se pripăşeşc aci, unde credincioşii gr. cat. de acolo cu lac-
'~<t l' ljU· i p~ aceştia, să-i prrzinte odată ajunşi inting şi desfac firul răml În ochi au spus la proces ver-
'W'ii' ... p'C nişte oameni de nimica, afacerilor lor necurate Ori cum, şi bal procedura de batjocură, ce au fă-
,"';'.'. ./cl!narl şi ca pe un popor din ori ce punct l-am judeca nu - -... • .. - v_ .. - cut cu ei gr. ort. din Nadăş, cari cu 
'Pc,,:: 1: ' viitor. avrm decât cuvinte de dispret fată dea sila au Întrat la ei în capelă şi au 
;:", ,,", .. ·e citeşte numai odată zl- de ei. Oamenii cari trăesc din meseni APE L dus din capela lor la Biserfca orto-
:'" .U i!'ir

1

eata
U 

sau "A.devărul" se parasitare şi pentru cari noţiunea de cătră toţi scriitorii bisericeşti. doxă odăjdiile bisericeştI, clopotul şi 
;",,;.;k l"-tdinta că aceste jurnale cinste este necunoscută nu au dreptul tot ce el din truda şi sărăcia lor au 
C'c',t 6..: ('~1 ~siv pentru batjocorirea la vlată, cu atât mai puţin au dreptul P. O. Domnule, Cucernice Pdrinţe! putut agonisi. Aceasta s'a făcut pe 
"i"-:f'1t,.:I,i românes;: şi diminuarea să sfideze lumea care munceşte greu motivul simplu strigat in gura mare, 

t ' . ă" d PreoţII, cari lşl tin bine ă ' el:: ;:'\'1,.;1 Statului român. E fapt ptn ru agomSlrea p Inel etoate zilele. diregătoria şi mai ales c unirea sa şters, şi că episcopul 
'':'l:-; : ,w care il cunoaşte toată Astfel fiind lupta începută contra aceia, cari se ostenesc in dela Oradea a fugit! •.• Bagseamă 

. :'1< l Lh l xemplu: atunci, când Mi- jidanilor este justă, Isbânda va fi de cuvânt şi intru învăţătură În satele dela, munte şi cu astfel de 
',':'1:' ;;''''·'1 de finante OI. V. Bră- partea aceluia care are dreptate, - cu Indoită cinste să se argumlnte merge! Oe1'lrge Buşca, can-

cinstească. Cor. V. 17. • :;1;, il l,] l,:·dat prin străinătate după aceasta fiind cu noi, soeranţa ne este • torul gr. cat. din Nadaş aşa a spus 
.:~' !np; 1'!.iJ: necesar refacerei gospo- neclintită cei vom invinge. Preferăm înaintea poporului unit din Nadăş, că 
!~;!')" a~"e naţr.onale, jidanii dela să ne înghItă pământul decât să dăm Ascultători ai acestui sfat al Apo- el şi Încă cu trei au fost aduşi la Arad 

• stolului neamurilor şi răvnitorl' de a 1 R ;:,;'l:~ ;',hrmJrosch Blank au finanţat îndărăpt, ~ pe spese e pAril.telui aţiu şj la Prea 
. contribui la oper!!le de educare 1110- Sf SE' 1 Adi ' '~',,,;o ,~!Id campanie de presă În Un lucru totuşi se impune. Nu pu- . a P1SCOPU ra u ui a spus, că 

rală şi cetăţeneascâ şi prin indemnul . , I I . l '1t. ~!"~~.:'(t: :;i in ţară prin jurnalele tom ascunde adevărul că deşi toată numai tn nume e UI a venit a Arad iar 
. ce ni-l Ispiră pildele, vleata si activ,·- , l' '1 c~'I';[jt; ~', i ,; resultatul a fost că OI. suflarea creştină cunoaşte pencolul ce nu 10 nume e ulllţlor din Nadăş. Alt-

'" tatea celor s'au distins cu vrednicie l~ t . ~" .:<' l' <1 :I!cassat un blam destul pn:-zintă pentru omenime neanul J'ido- cum '9 recen sunt de observat unele 
. În misiunea lor de trimesi al lui D- f l' Ati d :1 •. ' .' ': (', "d, şi care s'a resfrâns vesc, şi că deşi toată lumea e de orma It e trecere prescrise de lege, 

zeu in ordinea morală a lumei: . '. 'f il'~~;;r; "~h.:li,;r românilor. Ori cari ar acord cu noi pentru stârpirea acestui can aIcI nu s au Acut şi credincioşi-
e: ,'::lt~if' <l "anumitei prese" noi neam, totuşi lupta începută cu Încu- am luat hotărîrea, să cuprindem şi lor gr. cat. de acolo nici prin minte 
<:r'r'5.i<,:;m cii Statul român s'a refăcut rajart>a tuturor nu estf' susţinlltă cu să pl1hlicăm În volum «vrntu:,\! În n·u le trece, săse facă gr. ort. 

, - ---- .... ,., '.'.' r :; ': ~.~ ,~~. :;~;.;.:.:.~~-+-~~.;..-~ ... ,;.s;.m~,v~,~I'IIl~'C"m"J"UJ~lpr~ t:anrlnrT"IIt'rW-m ""u~"'_iI'I'fI.rl'"o~ JnJlll!1o;r';"!l'l~ ,rlta, :ailc~=TJmJv~"lmTaIT~,eiaT-LUtualinm]drcd~ecf Ia "proces ver ba 1 ma rtu
,',j". c' t'::, iJomică-financiară du;ă de conştii de pericolul evreiesc şi În cu- ŞI operele tuturor scriitorilor biserl- risirile credincioşilor gr. cat. din Na
;r;{':'/">I\."!~ >~'i au urmat după unire a noştinţă cu lupta ce am Intreprins, în ceşti, începând din veacul al 15-lea şi dăş, încă atunci "stante pede. am 
~~;t1;. u<>vadă că azi avem un loc să-i boicoteze continuă a intreţinea până in prl'zent. adresat părintelui ort. George Popo
\, "". ~ t;

i
l1'::hilibrat, iar traiul în ra- legăt.JrI şi a face acte de comert cu Lucrarea noa str! va ap~rea sub tif- viei din Nadăş o rugare intre patru 

ţ',' v;~",~:e cari ne încunjoară este jidanii. In felul acesta dacă vom fi lui "Galeria Scriitorilor Bisericeşti" martorii, ca să binevoiască a ne res
f ;~ ", n;~~,. [n momentul când Mini- incurajaţi numai cu vorbe şi nu cu şi va cuprind!! biografia, activitatea titul tot ce sa dus dela noi din ca
~'l 1)' ,; 'l~, ~11 <1e finanţe a făcut apel fapte, sperantele în învingere ni-se predicatorială şi de literatură pasto- pelii. 
j. • '1P r; .. ,Jl:" străine, aceasta a fost micşorează potentat. rală şi bisericească a tuturor preoţilor, Dupăce-lnsă cererea mea nu a fost 
b .. c,s;i, ~'::;ru a pune ordine În eco- PreC'um am amintit, noi ştim că În cari in misiunea lor s'au dIstins în ascultată am improcesuat pentru furt 
i!D~,:i ~;,;;: şi că a făcut pasul res- cuprinsul ţări! noastre sunt foarte domeniul acestei activităţi speciale. cazul aceasta. Aşa se pezintă deci 
i-O:;' "'1 ~!1 .:h';nţă de a-şi realiza pla- multi dintre aceia cari lucră din răs- situaţia faptică a lucrurilor, ce se pe-1 . de' t d' J Din datele Şi din informafiile ce le 'N dă . ':1 -li'" l..:'lS mal e vreme. am- puterI pen ru ri ,carea e ementului 'trec In a Ş ŞI cari vor avea conti-
,~'1n:~, .i,1,,:" e evreI a fost pe rom n ŞI pe cart SItuaţIa umlltoare nuare a u ecătorie. ă d · â" " '1 avem. aflăm şi cunoaştem, că şi Sf. 1 J d 

' , t fi f V. vi-aţi rezervat loc de frunte În Ga- D' l'P""t~-',~~\! d'~meritată întrucât guver- In care ne a ăm az îi doare nespus e IOchiere mai am o observare la 
~J:1 . .!.1; 'adă că urmează o poli- de mult. Ieria Scriitorilor Bisericeşti. De aceea asertiunea ce sa făcut în "Voinţa Po-

' Vă rugăm cu tot respectul şi cu insis- l' ă : ~',; :-.0; o,,!. ~, care Illsă nu convenea Experienţa ne învată, că o luptă poru UI", c poporul unit din Nadăş 
. , , l' '1 tintă, să binevoiti în termin de 30 ' t f . ~.,,~, lf J,,<>~llta IŞtl or evrei tolerati incepută cu oameni răsleţi nu tot- de zile: ID recut a ost Sprijinit şi subjugat 

,; rr d -,i'Y');,;i ă. deauna poate fi caŞtigată, până când de unguri. Poporul din Nadaş fie unit 
·,c',n;·' ,il că traiul este eftin, eftin forţele unite pot avea şanse mai sigure 1. A ne trimete toate lucrarile Sf. fie nenumit o mărturiseşte satul intreg. 

,r ,'J,' ", ,o,; :lcolo unde evreilor nu le de invins. Exe;nplu elocvent avem că Voastre de domeniul literaturel bise- niciodată intrecut pe motiv confesio
;2':<,. ":':,j"'l::i să speculeze comerţul. guvernul de azi va părăsi conducerea riceşti, pastorale şi omi/etice. ce le-ati nal n'a fosl sprijlOit ori subjngat de 
";l, sti,;; .'j:,,,, uI de blOe că aceste Statului atunci când va vrea fiindcă scris şi le-aţi publicat, fie irr volum unguri! La vot au mers, unde ia tras 
!! l' ': ~,',d jlricepute în specularea partidele politice din opozitie sunt ori,.n br?şu~ă, fie În vr'un periodic ori inima şi niciodată in era ungurească 
t:' .": " ,<.; Hor luate pentru Înfrâ- divizate şi se răsboiesc mai mult intre reVIstă bIsericească. neuniţil nu au fost mai pronuntaţi ro-
~li'\f'~:>{ ~j)e'_·~_;_t~Jl. 

• ,.l1T·> ..:'" inte, În mijlocul nostru 
el'! :l1{:! '"'.:<,Jlos element este neamul 
~ '1· "n'S~' , ,/..:r care trăeşte exlusiv 
o n <;~;rcl;:t :7' din profesarea meserii
j,,: ~,,,r:!7,',;, l Aceştia ne incurcă nouă 
~ ~ I ~ : {' 

,~ d;, 1:;', ~ .pt. Datorită răsboiului 
,:! :, ;." .1,'1 bună parte tot jidanilor 

: ';":l,l ,',', etăţii noastre s'au IOtro
j,:" ,1 r::~8 r<~ oameni certati cu legile 
.i '~d r'<i!"'I'lIJravuri, Însă cari nef11nd 
'; ~;: ;;l",~ j" ;.Jcul lor, duc lumea la 
":;::r: !','(' " mesenile ce profesează. 

',~; ~.t;·:~ ~", după răsboaie se în
,i.l;I, Şi .. l"l"'lrul oamenilor de ne
(lillL·: (:,,:1 !:" câmpul de luptă acolo 
'! '.le> ~'h: ,:;,I,lvre. numărul corbilor 
:;;.:- ,,:e, ~_-, .. r,;dâTld însă mai de ap

it,., ',~,;)i' ';1 ''''r,ţ Înfluenţează asupra 
"lc,:vv(:Jq·":tătenilor aflăm că in 
L ,td ~<'fl': aceasta se datoreşte 
'''. ~.·:''l~''';:CI'''1esc. Adevăr cuuoscut 
,',o , .. "-It? ţ'-'!",lJrele pământului e că 
,." 'li L' ~' ~: \intrebuinţaţi în răs-
1, " ''i'' .,:,' "e sustrag dela datorie 
~, '" 'l',td'ltl le deschide calea 
'·i r • ~.'. o de\afaceri. Atunci când 
'e:"\.,. '. J i:;" 'olise luptă pe fronturi, 

,,-"0 

\ 
\ 

ele, ori dacă ar fi unite În acţiunea I Dacă eventual nu le-aţi avea la în- mâni, caşi unitii J Asta incă o spun 
pornită contra guvernului, a-şi vrea demână ... Vă rugăm să .ni-Ie câstigaţi, şi o mărturisesc nădăşenif, cari deşi 
să-I văd pe acesta ori cât de bine ori - In cazul cel mal rău - să ne desbinati bisericeşte Însă când au 
i-ar fi conservată puterea, dacă ar menţionati .editu~a ~ri revista în care avut cauză comună românească toti 
putea continua să rămână la cârma le-aţI publtcaţ, mdlcându-ne anul şi au fost uniti în cuget şi În simtiri. 
Statului mai mult timp! numerii în cari au apărut. Ioan 1urdeanu 

De aceia se impune unirea tuturor Acestea le recJamăm cu toată insis- asesor, misionar diecezan. ' 
românilor dornici de a vedea neamul tinta pentru ca, în cadrul operatului 
românesc Ia locul ce i-se cuvine. Cre- nostru să putem face şi operelor Sf, * 
dinţa-mi este nestrămutată că acest V. cuvenita apreciare şi eventual să Din partea noastră n'avem altceva 
fapt se va implini şi încă cât de curând. putem reproduce din ele părţi de stu- de spus decât că în viitor nu vom 

At M. dlu şi de model. mai publica nimic referitor la chestii 

Păreri despre jidani. 
....... _ .. _ ........... _-.......... ""---...... -_._-... "" ......... -- 2, Să ne trimeteti o schiţă biografică biseriCt şti. 

(De scurt.) şi consemnarea operelor Am fi necinstiţi dacă ca Români 

In lucrarea sa: "Dieu el les homes" 
(ch. x), Voltaire numeşte pe Ovrei 

, "cea mai ruşinoasă şi cea mai demnă 
de dispretuit jintre natiuni". In "Essai 
sur le Moeurs (ch XLII), Ocupându
se de ei, spline: "Naţiunea ovreiască 
îndrăzneşte să manifeste o ură neîn
duplecată În contra tUluror celorlalte 
naţl uni; ea se revoltă în contra stă
pânilor ei; totdeauna superstiţioasă, 
totdeauna setoasă de bunul ce nu ÎI 
apartine, totdeauna barbară, - târÎ
toare În vremuri de restf1şte şi obraz
nică În vremuri de prospeJitaJ~u 

J-

S, S. Voastre de literatură teologică. am părtini pe careva dintre s1. noastre 
bisericească, omiletică şi pastorală. biserici. Vrem să fim şi vom fi drepţi 

fată de ambele confesiuni. 
3. Să ne trimeteţi o fotografie pentru Felul însă cum se face azi propa-

a o reproduce În volum şi ade ca în ganda religioasă românească ne întris
cadrul articolului ce va trata despre tează şi lupta dintre ziarele "Unirea": 
activitatea indicată mai sus a Sf. dela Blaj şi "Telegraful Român" dela 
Voastre, Sibiu ne indignează şi ne intrebăm 

Important 1" Îngrijorati: oare capii bisericelor noas- ' 
4. Vă rugăm in fine să binevoiţi a tre nu cred că este datorinta lor să 

ne comunica numele, ubicaţiunea şi suprime cu duhul blandeţei şi autori
operele tuturor persoanelor bisericeşti, tatea, care încă o au, ori ce luptă con
~espre cari veţi avea indici şi cunoş" fesională dintre gr. or. şi gr. cat. 
tlOţe, cii au desfăşura t vre-o atare 
activitate ca - colaţ,onăndu-le cu ~ ....... ___ _ 
tnfeZrn,aţiil~ noaştre - să putem eVita 

... 

I 
/\/ 
f~C 
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H~~rarea n~tio~~Iă Si S~Hrt~~ n~~mului rom~~g~t. 
~" 

~ ~stina~~cu~.~'~ 
şi hotărtte, pentru a lua o slujbă la 
o bancă sau Întreprindere j:doveas:ă, 
!a ~faceri pdroltfere de tot soiul, şi 
Intr ~n cal şi altul şi ajung scopul 
lor mfernal de a sdruncina şi distruge 
puterea morală a armatei. slIlgura pu
tere care le stă În fe tă falnică şi ne
clintită. 

.Numai prin jertfa oastei neamului 
românesc s'a putut tnfăptol România 
Mare-. Numai prin jertfele oastei nea· 
mlliui românesc se va putea păs~ 
ce au infăptuit vih"Jii dda 1910-1919 
şi se va putt>a apăra existenta neamu-
lui românesc intreg,t. C. D. 

Toţi cetatenii României-Mari trebue 
să recunoască dm convingere şi din 
adâncul sufletului că România-Mare 
este opera oastei neamului românesc. 

SăCi . numai cu sângele ostaşilor, 
activI Ş1 de rezervă, s'a cimentat pe 
vecI această clădIre măreată, la care 
o lume priveşte cu admiraţie - şi o 
~Jta cu vrăsmasie şi cu ură: lumea 
]ldovească, unguri, bulgari, bolşevici 
ek. In special lumea jidovească, vi
perde şi trânrorlÎ cari nu se satură şi 
nu It' ajunge că t'ăesc din munca lu
mei creştine, ci otrăVeSC :nedlul social 
al tădl in care trâesc - numai ca 
să-şI ajungă scopul ca jidovii sd de
vina swpânti lumii intregi. 

Numai oastea neamului românesc 
a intrupat pe vecie dreptul sfânt al 
Romântlor, ideal după care au suspi
nat generaţiile trecute atâta .amar de 
vreme. 

Mărturie despre aceste hpte mărete 
ale oastd sunt mormintele şi cruclle 
semăn",te pe întreg ţinutul dela Buda
pesta li Dnnăre, Nhtru şi Marea cea 
marto, jertfă la Cilce j Idovli pământeni 
au partea lor de răspundere, căCI ju
mătate au pient dm cauza crimelor 
săvarşite de ei, cari ne-au trăd~t, 
ne-au vândut nemţlior, ungurilor şi 
bulgdrilur dt:la 1914 - şi pe tot tim
pul răsbuiului. 

Dar ce este mai nobil şi mai su
blim pentru o&stea neamului nostru 
dedit faptul că cu trupurile şi cu 
sânllt le ostaşului român, a scăpat din 
ghiara peird. din ghiara anarhismuiui 
ŞI bolşeVismului jldJvi;'sC al lui Bela 
Kuhn, p~ duşmanii cei mai f~roci, pe 
ungun In adevăr: ce s'ar fI ales din 
Ungaria de azi, dacă hoardele jidQ-
veşti bO'$evl~"tIf~ . 
fi întâlmt când se năpusteau asupra 
noast ă, pe soldatul român. cate să 
le sd robească şi să le alunge dm 
Budapesta şi intrt>aga Un~arie împre
ună Cu tl,ţl conducăwril jldovi lBda 
Kuhn, Samueh. Pogani etc) 

Praf ŞI pUlbere se alegea de 
neamul unguresc, ajullllea în halul 
RusieI SOVIetIce de azi. unde domne
şte teroarta jdovească cu toate ble
stI măţl1le ei, unde mlzena a atins 
culmi;'a înch puirel omeneşti că~i au 
ajuns a se mânca unii Pt" alţIi de vii. 
A uit"t neamul unguresc cele' Întâm
plate pe timpl,l H·gtmului de te oare 
al lui Bela Khun. Le facem noi ser
VICIi ae a le împrospăta o parte din 
evenimente. 

R:rompt'nsa ungurească fată de 
neamul românesc, salvator al lor a 
fust şi va fi ca şi a bu I garilor. ~ari 
au fOlot (hemati la viaţă şi libertate 
tot prin jertfa de sân~e făcută de do
robantul roman în 18/7 78. Negreşit 
ca dda urm<lş,f hoardelor asiatice nu 
putt:m să ne aşle\Jtăm la mai mult: 
au fost, sunt şi VOr fi vrăşmaşii no
ştri de veci, A.::easta se ştie. 

Dar ostaşii neamului românesc tre
bue să !Ie foarte att!nţl şi cât se poate 
d.e ,ingflJorati. Căci in dosul vrăşmă
şIei ul,gunlor şi bulgarilor lucrează 

p~ as. U!lS cel. mai periculos duşmar, 
hlenele neSătlOase. lucrează jldOVli 
spurcati, can n'au alt scop În viaţă 
de..:ât a invrajbi naţiunile creştine în
tre ele, a le face să se războins,ă 
şi să se. distrugă, p~ntru a atinge 
scopul Infernal de a stăpâni lumea. 

Ostaşii neamului românesc să fie 
atenţi, căci după război, aceia cari 
lucre.3Z~ pe as~uns contra refacerei şi 
intănrt'~ României-Mari, sunt jidovi 
spurcaţI,. caTi au tras tot profitul din 
aCt st răsboi, că ~i ei sunt in fruntea 
imbogăţlţllor - şi ei stropesc cu lu
Xul pt: cei CinstiţI şi muncitori. 

la noi, in dosul răutăţii ungaro
bulgă.rească. l.ucrează pe ascuns, şi 
sunt ~n Si;'fVI ~1Ul lor, tot jidovl, cari 
au p'lmlt cu flori, pe Siradele Bucu
reşt lor ostle lui Milkensen sunt tot 
a.eia cari s'au pus in servidiul arma-

t~lo~. kaiserulul, pentru a otrăvi pe 
viteJI cari luptau În Moldova arun· 
cându·lt> in tranşee otrava Lu'minei" 
şi a ,.Gazetei Bucureştilor:, - sunt 
jidovli cari fugeau de pe front - şi 
ne trădau inamidlor. 

Sunt jlvinele cari au maltratat şi 
terorizat pe cei rămaşi În teTitoriul 
~cupat La acestra s'au adăugat mi
!toanele de perciunati carÎ au venit 
din Ungaria, Galitia şi Rusia, şi sunt 
în serviciu şi solda duşmamlor noştri 
ca să facă spionaj, dar mai ales pen
tru a distruge organizaţia actuală a 
României-Mari, Aceşti apurcaţi şi ne
ţ~ebnici, sUQt uneltele bolşevismului 
Jldovesc pe care vor să·1 introducă 
la noi, pentru a ne dbtruge neamul 
făcând să ne urtm şi să ne omorîm 
unii pe alţii. 

Mă rog şi ca să fim convingători 
să dăm fapte cunoscute de totI bUllli 
români. 

- Imediat după răsboi cine a cău
tat să introducă otrava bolşf>vismului 
la noi? Jidovii veniţi din Ungaria, 
Galiţia, Rusia,' bine înţeles, cu con· 
cursul prt"tios al ovreilor pământeni 
dela noi. Ei au cutret'rat şi cutreeră 
cazarmele, fabricile, atelierele, oraşple 
şi satele ~ cu broşuri de tot soiul, 
aduse din raiul bolşevic unguresc sau 
rusesc. 

Şi erau gata-gata să reuşească sub 
raportul suprimArei productiunei in
dustrial~ (lucrul din fabrici şi aleliere) 
dar mil1 alt:s aub raportul desorgani· 
zărei transporturilor - probă cu bol
şevismul dela căile ferate, poştă tele-
graf. Vestitul sislem P. ' 

Din fericire insă s'a prins de veste 
şi a intervenit la timp o~stea neamu
lui românesc - le·a tăiat pofta şi a 
făcut curăţenie in g\)spodăria noastră. 
Văzând j'dovii că pe calea aceasta 

nu se ajunge la rezultate bune şi re
pezi - au început atacurile şi aten
tatele criminale. în toate direcţiunile. 
La distrugt>rea Căilor ferate - arde-

la fioroasi crima dela S":lldt - ~are 
este pur i'dovească. Iar de atunci 
buni Români nu vă miraţi de ce s~ 
petrece pe terltorul scump al Româ
niei-Mari? Când nu este săptămână 
dela Dumnezeu să IIU ÎnregIstrăm un 
atentat - o deraere - fOLuri pesle 
focuri, până a ars şi uzina electrică a 
capitald. lilT acum tot jidanii plănu
ese odiosul atentat contra .Familiei 
Rt'gale. Citiţi iubiti rst~şi.- Sa tIe 
omoare pe Rt>gina şi R g ·Ie nostru .. 
cari au luptat cot la cat cu ostaşii pe 
front - ca să ne intregm neamul
şi noi răbdăm pe jidam. 

in s'Jecial oastea neamului româ
nes:: să fie cu o grije nemărgInită 
asupra forţej ei morale - căci J ftele 
jldoveşti - cu ajutorul pn'sei jid~
veşti şi jidovite au inceput să IDlIltZe 
puterea oştirei in mod serios, caută a 
vărsa picătură cu picătură otravă în 
sufletele ostaşilor. 

In adevăr: Aci se fac că ia apăra
reAa armateI,:: mergând cu impertinenţa 
pană acolo mcât se compatimeşte sta
rea materială a ofiterilor - a stT1ga 
că n'au cu ce trăi - ca după acea
sta să vină o s~rie întreagă de arti
col~ und~ a!~at~ este terfelită, batjo
corttă ŞI InJosltă - dar mai illes 
conducătorii adică ofiţerii - unde 
su"t caiI ficati cu fel de epitete - ca 
căIăi, brute etc. 

Tactica este cât se poate de şme
cheră şi indrăsneată. De ex. când se 
face că se ocupă de starea rea a ar
matei, se. vorbeşte numai de lipsurile 
sol?atulul, ~r~t~nd ca vinovaţi pe ofi
ten, pe el Il IOJură şi batjocoresc, Iar 
când se ocupă de starea materială a 
of terilor, se ocupă numat de cei mici 
n?mai ei sunt in suferintă şi numai 
din cauza celor mari, care nu se in
grijesc de soarta celor mici. 

In alte imprejurări lucreazlt cu fapte 
in .,:"od. pozitiv şi convingător, pe ofi
tem cel mal buni, pe specialişti tt 
face să le surâdă arg i nţ1i lui Iuda, ti 
ademt>nesc materialmente, le of .. ră sa· 
lani şi tantieme grasf, şi rând pe 
rAnd vedem cum plt'acă din armată 
elemente tlUere. OriCeDute; villuroase 

"Apărarea Naţională'" conştientă de 
chemarea ei Tn aceste vremuri turburi 
şi ex~tr:n: dF' ~r~le, pt>ntru eXistenţa 
Romamt:I-Man ŞI t>xistenţa neamului 
românesc intregit; ţine a-şi f ice da
tona p.e, deplin arătând ostaşIlor şi 
armateI tn aceste clipe, măreţia sacri
fIciului la care trebue să se înalte 
pentru a fi cu adevărat apărătorii nea
mului românesc. 
Să se re ridice cu orice pret fiecare 

o~taş şi român la înălţ'mea jertfelor 
ŞI sacrificii lor străbune din timpuri si 
ZIlele noastre, unde part~a mat~rială 
n'a avut nici o importanţă, ci numai 
dorinta şi voi\1ţa nestrămutată de a 
se sacnfica pe altarul existenţei nea
mului românesc. 

Iar cum am scăpat de n~vă1irile 
bar~aTl', de conrupţla fanariotilor, de 
urgIa l!,ngurească, să scăpăm de dara 
aCt:asta de otrava dlstrugă'oare, de 
penculul îndrăcit ce ne ata.:ă pe aS
cuns şi f ră îndurare, de plaga jido
vească care ţine cu orice prtţ a ne 
vedea descompuşi şi distruş\' Cariera 
o<.tăşească a fost şi va fi cariera no
bilă şi de sacnflciu. Partea Sl,bltmă 
este puterea sacrificiului pentru a 
apăra existl:'nţa neamului Ină1timi 
mărete la care s'au ridicat În ultimul 
timp ostaşii Rt:'gelul Ferdinand care 
au dus o Viaţă de martiri în Moldova 
şi au luptat nu numai cu duşmanul 
din fată, ci şi cu mizeria şi lipsa, dar 
mai ales cu trădarea rusească ŞI jido
veas('ă rămânând la postul lor de 
onoare şi credinţă. 

F ... ptele măn'te şi recente din urmă 
trebue să ne fie idealul de atins. Nu 
padea materială, ci dorinţl nestrămu
tată de a indura ŞI suferi. pentru a ne 
făuri pentru z le grt'le Idealul sublim 
şi mărt'ţ a ne da chiar v ata pentru a 
păstra neatinsă existenţa României 

. , istt:nţa neamului ro-

In ciuda şi năcazul duşmanilor care 
ne incercuesc - şi a neamului j do
vesc care luptă pe ascuns la distru
gerea neamului românesc. Dar nu vor 
reuşi "căci Românul nu piere" şi cum 
a ştiut a scăpa de atâtea nenorociri 
şi invozii, va găsi el acul de cojoc şi 
pentru jldovii rătă;itori, care nu ne 
Iasă să trăim şi să ne desvoltăm În 
linişte, Românul ştie să rabde - dar 
tot el zice când Românul este în tur
bare: 

Corbi mănârzcd acum din tine 
Meii jldane, mâi jidane 

Şi dacă nu inCE'tează cu· uneltirile. 
spionajul şi atentatele ascunse, spe
cula etc. 

Se apropie turbarea Românului, po
por al lui Israel şi cu el şi peirta ta. 

Un ostaş care a Josi pe front. 

*.4·."·~ , "44 • u- rO ~ _. 

Ţiganul priceput. 
O~ată, Găman ţiganul plecase cu I 

stăpanu său, boerul, să vizihze mo
Ş'I!, ŞI cum trebuia să trecă printr'o 
pădure tn drumul lor, bÎerul zice: 

- Mă, Gămane, mergi tu pe po
tecuta asta inainte şi dă crecile la o 
parte, să nu mă lovească peste ochi, 

- Bin~. bohearule, să trăeşti, -
illgână Găman tiganul, şi luând-o 
inainte, or'ce creacă, - care l-ar fi 
p~tut lovi peste ochi, o da la o parte 
pană ce trecea, ap i, dându-j drumul 
lovea pe boer să-i usture la ftcatl, 
zău aşa 1. .. 

Merge ce merge boerul şi ne mal 
putând răbda de durE'rt>, zice iar: 

- Ce dracu mă Gămane de fo
vesc crecde as'ea aş~ de rău că·mi 
tăbăciră fata, nu "ltctva? - :.... 

_. He, heI cocoane! Norocul du
~ital~ e la ~ine 'o mână. că de n'aşi 
fI eu să le tIU, praful şi pulbereR s'ar 
alege de fata ta! ..• 

um 

care se va întâm~la 1n 192f ' 
dispărea de pe suprafaţa plimânL<d. 
Ei Doamne, Doamne! oare aş;' .''1 

fIe? Ne miram nOI de ce nu Se "0,,,<1 

îmbulzesc jidanii să plece in w 
făgaduinţei al Ftindcă nu crede! .';, 
prevestiri, îi sfătui m să plece ci ' .•. ' 
mUlţi. să n'aibă Irichi, şi dacă 1.,,..:' 
se va Întâmpla prev\;' stirea, nu <; 
nici o p~gubl. din contră - În ; ,~. 
- o "afdcere", "un gh.şeft" nOI," .k: 
pentr u toţi creştinii"., 

Că unii domni preoti se ocupă ~. ::' 
bllcuros cu "ght'şefturi" dec;jr ':'" 

factrea slujbei în sf. bIserică. V;,"'l
nia au cam uitat-o cu totul. Noi L .. :

dem. că este foarte bine că se C';',),~ 
şi Românii şi chiar domnii pre();; 't:. 
comerclul-afacerl, pretindem inr: .-: 
nu-şi uite că afacerile murdare "T;" 

nepermise şi că pentru domnii 1'" ,~~; 
afacerile să fie lucruri de a :1,"l':J 

mână, prima este să-şi facă dat(·~;i';.' 
cu sfint~nie f4ţâ de biserică 51 1'"'~
porul stiu. 

Că dşoara Helena Misslng OCIl~ 'i (: 
tunet une Înaltă de conducl!c.fJ} 

in DirecţlUnea CFR. Rugăm pr '"'. 
cari o cunosc să ne comunice ~," 
este adevărat ori DU, lucrul acesi~ ," 

Că dl secretar din Băita (jud, .. '"' 
nedoara) "nu are nevoe de ŞCC>'l :~, -

Nu se îngrijeşte nici el şi nici d; ""i, 
prefect ca şcolile să fie încălzite \,' lttl 

reveni. 

Că pe la Direcţ1unea regională' ,-o , 

din Arad merg lucrurile d n r' 1 

de vedere naţIonal pe de-ande", _ " 
In numerii urmatori vom ser"· ',' . 
da 

Că in .comuna Glogovat cc.pili F';';" 
lor il aşteapta înarmaţi la in';:' j ;;'1 

in şcoală pe bltţii "valahi" mic' ~i·' 
bat şl-i împedecă să poată c,:· [,'. 
Foaia. 

Mal departe că aceşti şvabl ,-t;,î 

este înmormântare romanească TW" 
şi ei mortul În fluere, chluituri >..i'· 

Cerem o anchetă severă con' ,-~ 
aCfstor ruşinoase lucruri 'II pedef'~," ~ 
eXfmplară a tUlutor ticăloşilor, 1:>. ." 

chiar protopopi! 

<~k~ 

--------~--~~====~ 

CETIŢI ŞI RAsPÂNDr'7 

"OOlnrfl PO[,ORUll~;~~; , 
- -----.--~~ ... 

foaia care luptă din toa r, 
puterile pentru Milele şi '"r
in/area neamulu; nostrfi.: 

Nu mai cetit; foile ungur!}>! 
Nu mai daţi hanul 'rJost,.·~ 
celor &8 ni-au hatlocor.:~. 
veacuri de-ar4"dul şi lJ'· 
cră şi astă/si şi unelte,.,;,.." 

,,,,potrivtJ Statului ROlllât,.:; t _."' .. ;; .. , 

i, 

.. ~[?~ft. ---- . 
____ .-. __ .... ___ ...... J\"c .. ~ 
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jidanii fiind un popor parazi
tar. ne luând nici o parte la munca 
productivă cum e agricultura, 
lucrrul (n taerea şi jasonarea lt:m
nu/ui, lucrul în mine, lucrul În in
dustria transportunlor, jidanii ne
fIInd hamali sau cară uşi, lucrul 
În mdustrIa mallufacturieră, etc., 
ar fi ramas în continlJu sarac, 
precum sunt simllard lor (igan:i, 
daca n'ar fi respectat cu sfiI (enie 
unele practice cOle să le permită 
nu numai să tralOscă dar chiar 

. să se Îmbogaţrasca pe spinarea 
popoorelor in mijlocul cărora s'au 
aşezat. 

ŞTIRI DE TOT FELUL. 
.... -.... -

In 23 Nov. s'a tinut adunarea ~ 
generală a "Cercului academic bănă

Nr. viitor din ziar, primul ţean" din Bucureşti. Ca obiect prin
din 1925 nu se va mai trimite cinal a fost alt-Rerea noului comitet 
decât acelor domni abonati, cari de conducere al cercului Au fost aleşi 

următorii: PreşedlOte Ioan Vinţean 

SPRE ŞTIRE. 

au so/vil cel puţin o parte din stud. acad. corn, 111.; vicepreştdinte 
abonamentul anulai trecut. Ciucur, st. drept II; st'cretar gen, Faur 
Rugăm ultima dată pe domnii Corneliu, stud. ac·d. com, 111; secretar 

restan f,eri din anul 1924 sd tri- de şedmţă, Topliceana, Hud. lit. an 1. 
mită 'costul ziarulu;, ca să nu caSier, Ftneşianu M., st acad. corn. 

an 1.; controlor, Ţunea Gh. st. drept 
fim siliţi să le publicăm numele an II; b bliotecar Runcan P., si. med. 

Aşa ei s'au năpustit cu toţii asupra comertului şi În general asupra co- în ziar şi eventual să luăm şi an 1.; arh'var. TârZIU Ioan, st. drept 
merţului de speculă. Insă penlru ca alte măsuri pentru incasarea drep- an 1; rrprezentantul membr:Jor rx
să'1 acapareze mai cu uşurinţă şi' să telor noastre pretensiuni. temi; MlfCU Traian, licentiat în şt. economke. 
elimine pe concurenţii lor creştini ei S t .. d . . . un unu omm, cart ali J)rt- Comisia de censori : repr. membrl'lor 
lucrează de comun accord sprijlOindu-se 
unii pe alţii. Astfd UI1 crrştin care e mit ziarul un ~an Întreg şi acum externi, prof. Lepa Caius, iştvan st. 
in luptă cu un concurent j1dan e Iă- când sunt provocaţi să-şi pld- mt:d. an Ill., Lungu Ioab st. ac. corn. 
sat la propriile lui forţe, pe când jt- teoscă abonamentul ne retnmit anul Il. 
danul se sprhj'nă pe concursul Întrt'gei ziarul scriind pe el: "ne( unoscut"', Comisia artistică: Horatiu C. Birou 
comunităţi jldoVtşti din oraşul său, s1. în artele dramatice an~1 11., LUf1gu "a plecat", "nu p"meşte" efc. Ioan st. drept Il., Gdlea 1. st, l1t. 
Dacă ţinem seamă şi de faptul că -
j danil înireb I1nţ~"ză In lupta pe care Acestora le zicem deocamdată an J. 
o duc În contra concurent lor lor iot să le fie ruş;ne! Comisia ştHnţfică literară: Sârbu 
sOlul.de arme chiar din cele ne ad- Poate aceşti indivizi nu ştiu doctorand în drept, Cioran l. stud llt. 
mise de morală. nu ne vom mai mira d F ti' I .' anul 1., Penciu, s~. ac. com. anul l, 

f ă li, 
C J ap a or nU-l ueru cn'llit Blidaru Ioan, slud. ac. corn. anul 1., 

de aptul că el reuştsc s înving cu· . uşurinţă, ŞI că nOI cei grupaţi În jurul Bdbei Petru, stud. electro-technică a. l. 
Jidanii mat au alt sistem pe care ziarului depunem muaca intelec- Remarcăm sprijnul mare ce-I dă 

îl aplică În mod foarte scrupulos. tuală fără mei o recompensă savantul dr. Bilbt'ş in toate ocaziunile 
Aceasta conzistă în a nu cumpăra de materială, ba contribuim noi deşi studenţlmei banAţene, fiind prin cu
cat dela jid ani obiectele de care au suntem toţi săraci din puţmul vântul său patrician, fie prin alte căi, 
nevoie pentru consum"ţ'unea lor ne ca şi de rândul acesta prin punerea 
cumpărând dela creştini de când atunci nostru şi cu mijloace materiale la dispozitia studenţilor bănăţt!ni sala 
când nu găsesc marfa respectivă la pentru susţinerea ziarului, având "Institutului biologiC". 
jid1ni, sau când îşi procură marfă spre unica dar deplmă mângăere şi Urez spor la muncă noului comitet 
a fi revândută cu beneficiu. Prin mulţumire că numărul membrilor şi-i doresc f;ă fie la înălţimea vremu
eceastă metodă ei impiedeca reîntoar- gruporei noastre creşte mereu şi ~ilor, lu~nd exemplu În fapte dela 
cerea la creştini a banului intrat În sperăm că nu peste mult Îi vom lOamt.aşl\ noştri. • 
punga jidanilor. ' . .". . FeliCIt deasemenea hotănrea luată 
Dacă la aceste metode mai adăogăm ~edea pe tOţi C~I bUni ŞI. CInstiţi de a face şezători şi turneun cultu

faptul că ei sunt totdauna bine Îl1for- lfl O Singură ŞI cea maz PUler-1 rale la sate în timpul vacanklor, rol 
maţi de toate mişcările economice şi nică tabărd, care numai ea va f. demn şi inăltator pentru tinerimea 
polItice din lume prin faptul că sunt fi În stare să as;gure trăinicia . noastră, ~ovedmd incă odată În acea
răspândiţi pe întreaga suprafaţă a vecin :că a neamului ~i tărei fi stă directie: "ca tat Bdnatu-i jrun-
pămâlltului şi că au acaparat toate. ..., ~ cea!" 
agentiile te\t>grafice precum şi majo- acestelG. * 
ntatea presei din lume, vom întelege * 

______ ----__ 1-\o~~'-c-.· ...... :1~· '~~~rk!?k p '" r~7_i!?~~- ~----.-C()sfuLab.Q.!1lrncntul!Jl pC anu 1 
Izbuteşte a.şa de uş?r tn a se I11rnţme 1925 va fi: . . 

Tezaurul nostru dela Moscova. In 
-tJet:cm .. ne 1910, am transportat la 
Moscova, l n ~asul Băncei Naţionale 
(care garanta circulaţia biletdor de 
banca), în valoare de 315 milioane 
lei aur. In Angust 1917, când Începuse 
defecţiunea rusă, am transportat la 
Moscova noul depozit al Bancei Na
ţ'onale, în valoare de un miliard 500 
mllioane lei (din cari, .5741/ 2 milioane 
lei aur) Casa de depuneri ŞI celelalte 
inWuţii "fInanciare din ţară. au trans
portat depozite În valoare de mai mult 
de 6 miliarde. 

-. "" ....... _' ....... _- .. ", .. PI ....... ..,. ..... ~. __ $4,..·toJ .. __ ............ ~ ... ___ ........ 

jidoveşti. 

1."',':i invăţămlnte le talmudice, jidanii 
.r·iJ:!,· să'şi răspândească sămânţa cât 
':? r':'.~'e mai mult În celelalte naţiuni, 
", :.~ <:- nu trebue să ia în căsătorie 
do:: ",1; jidăncf. Un rotschild poate 
~~ Ş ':f.!a fetele după goimi, însă fii 
'.: >t.nie să ia in căsătorie numai 

! "J ~ 1;.(1 pentru ca să menţie puritatea 

C'î .!Ode se găsesc jidan!, se gă
r., ".'~ Ij' asemenea nenumărate corci
.:0 ~i[):lVt'ŞtL Pe lângă faptul că ei 
I;iw(o;o),de (e un lucru caracteristic 
p;- c'.:nertul de carne vie e o speciali-
': :: IlHor lui lzrael) jidanul bogat 

U"H[ cd de câte ori poate să conrupă 
ţ" !,,: {~'cundeze o femeie măritată. 

h 'C: :>pul de a'şl putea asigura ele
~vrlk de apărare printre creştini, 
;i ~:"d' ;şi căsătoresc fetele cu aceşt a 
d,:\ u,;",Iă, dâneu-Ie chiar zestre Im
,J(,r; 'l t _~. Cu acest mij loc şi crează 
in);:: c'e acoperire ori de câte ori 
LI,;, .. l;'! lui lzrael ar fi atacat de creş
,i:l~. (;,nerii creştini ai j:danilor şi 
'i ,ii:;.: ior, sunt cei ce pTimesc sarcina 
o. .;-:: ,ăra neamul lui Izrael contl'Q 
,,;~t:~·,v atacuri, şi cum sunt gras plă
%:.1 cÎ i-e execută fără discuţie. 

,~.:1:~H nu se împedecă in practi
' .. \;;;' ::t comerciale, şi in raporturile 
10' _~u r:reştinii de precepte morale. 
;"~", ~,,, nu există pentru ei ori de 
;:fL: -.iri pot dobândi parale. Ei se şi 
i. ~ia~:t dacă pot câştiga ceva prin 
a.:t'S! -':t, rămânând să renege reh
t~i, 'l:,~ ..:reştină când practicarea ei nu 
i ~ H, <. j :tduce nici UD avantaj. 

;\~.: 'd in Rusia jidanii obişnuiau a 
,~ ~" (ro::' teza cu uşurinţă. Aceste con
.< ,." tn uni DU tăiau legăturile pe care 
::''':n!: 1 CU tribul lor, contlnuând a 
:; ..• ,j ;, ieresele poporului ales. Ruşii 

• ~.·';'iH:l<!'IU pe aceşti jidanl cu creştini, 
, {"~r,o ia~ de oarece ei nu admlteau 
.. ' ... '- : .~ a~int'tă era in măsură 
~;~ f/(i .~ .• torme uDit4an fn un creştin. 

ŞI e asupri economlceşte pe celelalte 
popoare care sunt În ad· văr produ:ă- Pe anul întreg 160 Lei 
toare de oarece braţele ,lor fecundează Pe '/ an . 80 Lei 
pământul ŞI fAuresc obIectele de con- 1/'j 
sumaţiune. Pe '" an 40 Lei 

Puţină analiză critică din partea Un exemplar . 3 Lei 
arieOllor. puţmA solidaritate din p<lrtea 
lor şi problema .jidoveas'ă, ce pare 
insolubilă, se poate soluţiona foarte 
repede, prin elimmarea acestor para
ziţi din organizmuL economic al ome-
nirei. 

$ ., .", 
O complectare. "Universul" din 28 

Nov. într'un articol intitulat ~Uo ade
văr" repetă că desaprobă presa, care 
cu ocazia mortei fostului prefect 
Costachi Manciu, dădea publicului in
formaţiuni cu totul alarmante, însce
nând şi punând În legătură cu cazul 
dela laşi comploturi şi conspiratii te
roriste imaginare. Raultatul acestei 
atitudini a presei, dupăcum constată 
şi "Argus" este acela că a alarmat 
opinia publică a tntn gei lumi, făcând-o 
să creadă că Rusia belşevismului s'a 
mutat la' noi. E uşor de înţeles cari 
ar ft urmările pentru noi in cazul că 
toate aceste produse ale unor creere 
bolnave ar fi isbutit să deruteze străi
nătatea. Toate bune, dar un singur 
lucru nu ni-I arată susamintitele ziare 
şi anume: Cu ce scop a luat această 
atitudine într'adevăr jidovească şi jl
dovită, aşazisă "presă-jargon româ
nească"? Poate pentru a ne ridica 
prestigiul perdut prin politica Instru
mentdor lor faţă de străinătate? Ar 
fi Interesant de aflat~ Noi credem însă 
cA această atitudine n'a luat-o decât 
pentru a specula opinia publici, pe 
care au monopolizat· o discreditându-ne 
faţA de intreaga lume, fapt care le-ar 
uşura lupta pe care o duc pentru a 
ne nimici total. - Mihail N. Popovici 
student. Iaşi. 

_:...-

• 
- Orice parale atât ca abonamente 

cât şi ca ajutor pentru fondul de re
zistentă. se vor tflmlte strict numai 
administraţiei în str. Vicen(1U Babeş 
nr. 6, iar personol se vor preda nu
mai subsemnatuilli ori persoanPlar im
puternicite dm partea mea, în scris, 
pentru preluarea para lelo r. 

Pentru sumele pltltite altor persoane 
Administraţia ziarului nu ia nici o 
raspundere. - Dr. D;o"isiu Benea, 
şeful Secţiei FNR. Arad. 

7 uturor Ono eetz'tort' le 
doyz'rn Sarbatorz' fericite! 

* 
- Toţ; românii cillstiţi tre

lme .ă se !(răbească să semnese 
acţi; In "Bancn Romdni/or" ş; 
să fJerse rafa 1 în timp,1! cel 
mai scurt posibil. 

* 
Balul Reuniunii Femeilor Române., 

Reumunea Fem. Române din Arad 
aranjază traditionalul bal costumat 
(costume naţionale) la 26 lan. 1~25 
la Hotelul "Crucea Aibă". 

* 
Cununie. Dt Atanasiu Butariu Ghioroc 

face cunoscut prietinilor şi cunoscu
ţilor că în 28 Decemvrie a. c. îşi ser
bează cununi a cu dşoara Aurora Novac, 
Făgeţi in biserica ortodoxă română 
din Fă get. Sincerile noastre feh
citărl1 

• 
-- Dni! Mircea Cotlşel şi AIexan~ru 

Roşea fn urma purtărei lor nedemne 
au fost eschlşl din F. N. R. desplr
tAmintul Bucovinei. 

In total: avem la Moscova: 8-0 mi
lioane lei aur şi depozite În valoare 
de peste 7 miliarde. . 

In plus, În pivniţele Kremlinului 
sau a altor insti1uţiuni, zac, poate şi 
acum, valorile, efectele şi toate obie.:
tele de preţ depuse În păstrare de 
particulart, manuscrisele şi documen
tele istorice cele mal importante din 
arhivele statului şi dda Academie, cele 
mai preţioase tabluri din Plnacoteca 
StatulUi şi din celelalte muzee şi co
lectlÎ particulare, între cari şi cea 
mai însemnată parte din opera mare
lui Grigorescu. 

Şi tO.:tte aceste bogăţii, le depuneam 
sub garanţia onoarei guwrnulu rusesc 
şi cu girul puterilor aliaţe. Iar astăzi, 
ni se dă 1% din "despăgubiri". 

... 
Conflictul dela Academia de Drept din 

Oradea-Mare. In urma conflictulUI dlO
tre creştini şi studenţii evrei de la 
AcademIa de drept dIn Oradea-Mare, 
studenţii creştini au ajuns in conflict 
cu profesorul Mototo/eseu, care a luat 
apărarea studentilor evrei, cu toate că 
conflictul dintre ei şi studentii creş
tini l'au provocat ofensele aduse de ei 
istoriei românilor. 

In urma acestora, studenţii creştini au 
inaintat d ecanatului un protest, pub
licat şi in presa locală, prin care ir.
firează atitudinea profesorului Mototo
lescu, Şi-l acuzA că la examene a fost 
părtinitor, arltând studentIlor evrei 
mai multă bunăvoinţă decât românilor. 
Memoriul in chestiune cere darea pro
fesorului în judecata Senatului univer-
sitar. . 

, 
t , 

I 
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Pall'lna 8 

destăinuit hoţilor ascunzătoarea bani
lor, spun nd că averea lor e îngrO
pată Într'un şopron din ogradă. 

Banditii au condus pe victime cu 
revolverele Întinse până la şopron. 
unde Înadevăr au gasit banii. După 
ce au luat to~tă suma, unul din tal
hari i-a dat lui Boţea, o puternif'ă 
lovitură de cutit in cap. La ţipetele 
soţiei, criminalii s'au repnit şi asupra 
ei, dându·i in piept cinci lovituri dt 
cuţit. Fiorăşli tălhari n'au crutat nIci 
pe fetlţă, ci cu o lovitură de cuţit au 
omorit-o pe .loc. 

A doua zi dimineata un vecin a 
descoperlt victimile, Victor Boţea mai 

O americană din oraşul Cleveland, trăia. aslfel că a putut da re-laţiuni 
d-şoara Jenny Reed, a fost arestată despre criminali. După puţin timp a 
până acum de vro 40 ori pentru pa- murit şi el. Unul din tălhari a fost 
tina btţiei. Judecătorii nu mai ştiau arestat de jandarmi. EI se numeşte 
ce fel de pedeapsă potrivită să-i mai T. Vancea din comuna Cislău şi al 
dea pentru a o indepărta cât de cât doilea, care Încă n'a putut fu prins, e 
de această patimă. In cele din urmă fratele său N. Vancea. 
se găsi un judecător care avu o Ideie * 
minunată: d-şoara Jenny a ""fost con- - Primim in Poseta Natională Ro-
damna'ă să vie zilnic timp de O lună mână pe toti Român;i cinstiti şi buni. 
Înaintea biroului pentru oprirea bău- Cine vrea să se Înscrie n'are duât să 
turilor spirtoase şi În faţa judecătoru- ni-se adreseze in scris ori personal ca 
lut, să bea 25 păhare cu apă. să-i daminjormafiunile necesare. 

III Principiile noastre} pentru cari lup-
_ Comitetul revolutionar al repub- tăm,. traim şi daCă este nevoie cu drag 

lieii sovietice de peste Nistru, a con.) mUflm ~unt:. '!piJrarea ~i sustine!e~ 
firmat numirea noullor miniştri ai re- coroa:ze~ patrrel, n~amuIUl: a. bl.Sert~el, 
publicei moldoveneşti. Dintre toti marii obi~etUrtlor. po!tulUl, .mulicel Şl .. f! !O
demnitari ai republicei moldoveneşti, curtlor .dan.su~ilor nat~onale, sprtJI~rrea 
numai Buguşcanu, ministrul învătă- come/clUlUl ŞI mdustnei romaneşfl. . 
mântulul, este român; toţi ceilalti sunt . P~ea.I1'1:ăflrelJ faptelor no?/le, Cflls~tfe 
ruşi sau ucrainieni. Noul guvern a lan- ~~ mmlc/rea tu~uro.r po~azlţ/~or, Itcalo
sat o proclamaţie către populaţia mol- şl/or, hoţIlor, mtr~l!an~lior~! I?este to~ 
dovenească decretând ca limbi oficiale a taluror duşmollllor l1lternt ŞI externi 
ale repulieei, moldoveneasca, ucrainiana ai ja.rii noastre, fie ei streini ori Ro-
şi rusa. mam. 

u • =-$ -
POŞTA REDACŢIEI. 

Dlui C. 1, B., Aiud. Suntem multi 
"ca cucuruzii bradului. .. • insă nu ne 
prea observăm din Câuza zare; lampei 
aprinse, Astânge lampa din casă şi 
vei vedea ce joc frumos de raze iti 

- -- ~---------=-~~--=-~"...,.---_......-

SPRIJINITI MESERIASIIROMANII , -" 
Nu tIi/ati. că pe Idngă fI",lfii şi bogaţii slre;n;, 1" Arad t~/I,esc şi mun
cesc din gre", dar Cillstit, şi urmdtorii meseriaşi romdn;, -:- SPriji1lifi-i! 
:-,prijinind,,-i pe ei, etil şi pe medicii, i"ginerii, ad1.lOCafii, indllsfriaşii şi 
lIl~gustorii rU1IIâlli, tld sprijiniţi pe fJoi şi rdvna de progres a nea",ului~ 

Aviz, Cu onoare aduc la cunoştinţă 
onoralului public şi autoritătilor b'se
ricesti, că În ARA D, str. Românului 
N-rul 7, am deschis un ' 

3iroll lechnlc de arhltectură 
Construesc: orice planuri de casă, şcoli 
şi bist'rici împreună cu devjzele (pre
liminare) lor, mai de parte execut co
lationări de totfelul de lucrări de zidiri, 
şi întreprind totfelul de lucrări tcchnice, 
clădIri etc. Cu stimă.: 

TEODOR CIOBAN 
arlllted. 

GHEORGHE ŞTEFU 
prăvălie de aromate şi delicatesc 

A rad Strada Eminescu Ara d. 

T1POGRAFIA ŞI COMPACTORIA 

DJECEZANA 
Arad, Str. Eminescu ]8. Telefon 266 

-

PETRU HALIC 
prăvălie de vapsdi 

Arad, Piata Avram Iancu (sub teatru) 

LIBRĂRIA "CONCORDIA" 
papetărie, cărţi şi recvizite de şcoală 

A rad, strada Eminescu. 

RADU URSU 
jrizerie 

Arad Strada Mihail Eminescu Arad 

LIBRĂRIA DIECEZANA 
ARAD 

B-dul Regina Maria 12. Telefon 881 

STUDENŢ. ! OFlcrANŢI! 

puteţi cumpăra 

foarte ieft~n 
GHETE ,i PĂLĂRII 

la magazinul românesc 
din Arad al lui 

MARCU BOTA 
Bulevardul Regele Ferdinand 

27. 

"P O OGO RIA" 
este cel mai ieftin isvar de 
aprovizionare cu TE X TI LE 

lângă ga ra 
trenului elec-
tric podgoran 

ARAD 
Bulevardul Regele Ferdinand 1. 

6% 

TRAIAN ARDELEAN 
măestru- pantofar. 

Arad, Strada ConsiMorului Nrul 11. 

INSERATE 

Inainte de câteva zile o doamnă din 
Anglia, cu numele Cushon, a născut 
un copilaş. Doctorul, chemat în grabă, 
a constatat că noul născut e mort. 
După nouă ceasuri copilaşul a fcst 
dus la groapă. Oară În clipa când 
groparii au început a arunca bulguri 
in groapă, s'au auzit ţipete din sicriu. 
Indată a fost scos afară sicriul deschis. 
Cei de faţă au putut vedea că copi
lul era viu şi nu cerea altceva decât 
viaţă. 

reflectează focul din cuptor... Multe numai dela creştini S8 primesc 
sall1tari şi sărbători fericite la tofi ai IOA N BAL A $ 1 U 
noştri! puivolie de textile la Administraţia ziarurui nostru. 

Dfuf D. R. ~cka Ne pare bine_~ş~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ut. __ ~_~ 

* 
- In Croatia s'au pus bazele unul 

nou partid politic elI program repub
lican. Acest particj se iBdtulează II Uni
unea Croată" şi are ca şef pe d. Trum
bici fost ministru de externe şi dele
gat al Jugoslaviei la conferinta de din 
Paris. "Uniunea croată~ şi-a propus 
să lupte pentru autonomia CroaţeL 

... 
- Din Dragoste, fără să fie mări

tată, fc:ta săteanului Petru Gh. din co
muna Moldova-Nouă, zilele trecute. a 
născut un băiat. De aici mereu certe. 
Mama fetei, ca să spele ruşinea fami
Jiei, intr'un moment de ciudă, a smuls 
micul prunc din braţele :tlnerei mame, 
aruncându-l in râul NeTa. Bunica uci
gaşă a fost inchisă. 

* - Ho. viitor se va trimite domnUor 
abonati cari. n'au plătit abonamentul 
cu rambursă. li rugăm deci să nu se 
supere ci să fie pregătiţi la so/vjrea 
obonamentului tn felul acesta. 

... 
O DRAM1Ă ÎNFIORATOARE. 

Săptămâna trecută, intr'o noapte, doi 
drumeţi necunoscuţi au bătut la. uşa 
casei gospodarului V. 1. Botea din 
corn. Făltineni. jud. Buzău, cerându-Î 
adăpost. Acesta a poftit pe drumeţi 
in casă. Drumeţii după ce au ospătat 
s'au culcat Într'o odae. Peste noapte, 
necunoscutii, cari erau doi temuţi tâl
hari au eşir din odaia lor şi trecând 
prin tfndă au pătruns în odaia unde 
dormăa Y. Boţea îmdreună cu soţia şi 
o fetită a lor de ] 2 an!. 

Band iţii ajungând Ja patul sotilor, 
au scos revolverele dela brau, Întin
zându-le asupra celor cari dormiau. 
Copila auzind paşi in casă s'a trezit. 

. :'rmrtenr-"f'rI~ ntlr' 1te--~crc -ţxe ni" t'. 

De aci încolo lucrurile vor merge mai 
uşor. 

DJui V. Gh. Loco. Nu crede că şi 
de data asta îi va reuşi banditul ui 
să- şi aranjeze chestia la Bucureşti. 
Acolo trebue bani mulţ!, mulţi şi îi 
mai trage şi ehiuJu pe deasupra., 

Dlui Ar. M., Buteni. Nici in Basa
rabia nici ln Bucovina nu zi ce poro
rul că "ştij româneşte" fără "ştii mol
doveneşte?" Tot aşa şi în Moldova 
partea de sus. Nu vă luati după fotle 
jldQVeşli ungurizate cari publică
orice la adrt'sa noastră - greşit şi 
tendenţios. Republica moldovenească 
nu e in Moldova noastră, ci e pro
clamată de Românii moldoveni rămaşi 
in Rusia (Ucraina) dealungul mal ului 
stâng al Nistrului cu sate resfirate 
până aproape în caucaz. Ei de altcum 
sunt Români buni şi îşi plistrează da
tinele şi limba. Imprejurările de acolo 
le cunoaştem cu totii. 

Dlui 1. Delamariean, Arăneae. Ne 
vom interesa Şi te vom incunoştiinta 
indată ce vom găsi. ce doreşti • 

Ditd Ceferist F. Loco. Te rugăm 
abate-te necondiţionat pe la noi să 
vorbim intre 4 ochi. Avem foarte mare 
nevoe de serviciile D-tale. 

Dior arhitecti români Marian, Cioban. 
etc. Loco. Vă rugăm să osteniţi până 
la Redacţie să vă comunicăm cart 
sunt conditiile ca să puteţi primi şi 
Dv. lucrări deja Direcţiunea CFR. nu 
numai firmele (j6 firmak) Mairovitz, 
Spitz, Feinkirchen etc. 

Dlui Monda Vasilie, Sibiiu. Dle 
Monda te rugăm să binevoieşti a tri
mite abonamentul pentru ziar. 

........... -'-F , :ar 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

Văzând pe tălharl În apropierea pa- Ono Asociaţia Stud. Acad. de inalte 
Îului, ea il început să ţipe, scul~nd , studii corn. şi indusir., Cluj. Satisfa· 

'diQ somn pe părinţi. Aceştia voind să I cem cu deosebită plăcere dorinţa dv. 
dea alarma, hoţii s'au repezit asupra Dlu! lova A,. T. M. Am primit aho
lor, cu cuţitele. _ După ce i-au făcut namentul pe intreg anul crt. Sioeerile 
să tacă, le-au cerut să arăte unde noastr~ mulţumiri. 
sunt ascunşi cei 100 de napoleoni Dlui 1. Preda, O. M. Costul abon. 
allf. ~ tO,mii de lei., in _ ball4i:uC!te .3 este achitat pe anul 924 până la 
cate o mie de lei. V. Batea, vhind 30 Nov. In viitor se va trimite pe 
că e în pri~ . , - " .. 

Cf:D7.Urat: 

"VI CTO RIA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 

CENTRALA: ARAD. 
SUCURSALE: IN CHIŞINEU, ŞIRIA, BOROŞINEU, 

RADNA ŞI PECIC4 (JUDEŢUL ARAD) 

1 N C ASE L E P R O PRII. 

TELEfON A,RAD No. 117. • SECŢIA DEVJZELORNo. 763. 

Capital socfetar şi fond uri propriJ: 20,000,000 Lei. 
Depuneri spre fructificare I 80,000,000 Lei din care 
o i'arte considerabilă sunt depuneri americane. 
Bancă autorizatA de a face operatiuni de devize. 

• RAMURl DE OPERAŢIUNI: 

Esecută totfelul de operaţiuni de bancă. 
Acordă: Imprumuturi cambiale. 

JJ • hipotecare. 
" de lombard (pe gaj de efecte.) 

Financiază intreprinderi industrile, comerciale şi agricole. 
Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, Lire, 

Franci şi alte valute). 
Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi in 

cont curent, pe lângă cele mai favorabile 
condiţiuni. 

Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru in
manuare partidelor in Ţară. 

Efeptueste comisiuni primite din America 1n afacerile 
emigranţilor. 

Prim eşte cecuri spre lncassare. 
Primeşte asemnăr1 de bani tn ţară şi pentru străinătate. 
Are legătură de cont curent CLI toate băncile din Ţară 

şi străinătate. ,.~t 
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